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RESUMO 
 

BIBLIOTECAS EM TRANSFORMAÇÃO: ESTUDO DE USUÁRIOS DO SISTEMA 
DE BIBLIOTECAS DA UFSM 

 
AUTORA: Adriane Terezinha Filipetto 
ORIENTADOR: Claudemir de Quadros 

 
Por meio deste trabalho, vinculado ao curso de Mestrado em Educação 
Profissional e Tecnológica do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, buscou-
se analisar as percepções dos usuários das bibliotecas da Universidade Federal 
de Santa Maria em relação aos serviços e espaços por elas ofertados aos alunos, 
professores e técnico-administrativos. Para atingir esse objetivo realizou-se uma 
pesquisa classificada como estudo de caso. A coleta de dados foi feita por meio 
de questionário on-line, enviado para os alunos, professores e técnico-
administrativos da UFSM. Após análise dos dados, os resultados demonstraram 
que os usuários não conhecem a maioria dos espaços e serviços oferecidos pelas 
bibliotecas, o que pode indicar, tanto um subaproveitamento de muitos deles, 
quanto a conveniência da necessidade de um plano de comunicação para 
divulgação e melhor orientação dos usuários.   
 
Palavras-chave: Bibliotecas universitárias. Serviços de bibliotecas. Estudo de 
usuários. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

LIBRARIES IN TRANSFORMATION: USERS STUDY OF THE UFSM LIBRARY 
SYSTEM 

 
AUTHOR: Adriane Terezinha Filipetto 

ADVISOR: Claudemir de Quadros 

 
 
Through this research work, linked to the Post-graduate in Professional and 
Technological Education at the Industrial Technical College of Santa Maria, we 
sought to analyze the lacs of the users of the University libraries at the Federal 
University of Santa Maria in relation to the services and spaces offered by them to 
the students, professors and technical-administrative staff. To achieve this goal the 
methodology we adopted is a case study. The data collection was done through an 
online questionnaire, sent to the students, professors and administrative 
technicians of the University. After analyzing the data, the results showed that the 
users do not know the majority of the spaces and services offered by the libraries, 
which can indicate both the underutilization of many of them and the convenience 
of a communication plan for dissemination and better orientation of users. 
 
Keywords: University libraries. Library services. User studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 25 anos de trabalho enquanto técnico-administrativa na Biblioteca Central 

da UFSM acompanhei muitas mudanças acontecerem e serem implantadas. Saímos 

das fichas de papel e estamos na era do online. A atualização constante é uma 

exigência, as novidades são diárias. 

Muitas facilitações surgiram, principalmente, nos mecanismos de busca da 

informação e a constatação de que muitas delas ainda são desconhecidas pelos 

usuários deixam-me instigada. Não são poucos os casos. Ao conversar com uma 

colega de trabalho da biblioteca ouvi o seguinte relato: 

 

“Ao ingressar no mestrado na UFSM, deparei-me com situações 

inesperadas e que me levaram à reflexão. Em uma das aulas o professor 

nos indicou um livro que era essencial para o desenvolvimento do conteúdo. 

Porém, após indicar, informou que um dos colegas tinha a cópia em formato 

PDF do livro e que poderia repassar a todos os colegas. Como trabalho na 

biblioteca, busquei informação nas fontes disponíveis na coleção UFSM. Fiz 

a pesquisa na ferramenta de busca integrada da biblioteca e localizei o 

material disponível para acesso eletrônico em uma das bases de material 

bibliográfico que a universidade assina.  Na aula seguinte, informei o 

professor que ministra a disciplina e a todos os colegas sobre a 

disponibilidade do material. Outro fato que me surpreendeu, foi em outra 

disciplina, sobre metodologia. Durante a aula, o professor informou sobre a 

necessidade do uso das normas para formatação dos trabalhos. Ao indicar 

as fontes, o professor nos orientou a usar teses e dissertações 

consideradas as melhores, do site de uma universidade brasileira. Perguntei 

ao professor se não deveríamos utilizar as normas da MDT e ABNT. Ele 

demonstrou que tinha conhecimento sobre a MDT, mas não sabia como 

acessar e onde estava localizada digitalmente. Sobre a ABNT, perguntei se 

ele sabia que a UFSM assina a coleção completa das NBR’s da ABNT na 

versão online e que todos da universidade poderiam acessar localmente ou 

externamente. O professor me informou que não sabia dessa fonte de 

informação”.  

Ao ouvir este relato surgiram várias questões: que serviços oferecidos pelas 

bibliotecas da UFSM são conhecidos pelos usuários? Como utilizam e quanto? 

Como podem ter relação mais produtiva com o que é oferecido pelas bibliotecas?  
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Este relato foi motivador para pesquisar e colaborar com as transformações 

porque passam as bibliotecas da UFSM, devido à incorporação de tecnologias e 

modos de busca da informação, que alteram a prestação dos serviços e modificam 

desde a execução dos mesmos, até a conformação dos setores de trabalho.  

Cabe destacar que, ao longo do tempo, as bibliotecas atuaram para preservar 

a memória da sociedade.  Mas com o desenvolvimento da pesquisa científica, 

surgimento da tecnologia e fomento da produção intelectual, houve uma 

transformação dessa finalidade. Hoje, a biblioteca integra sistemas de informação, 

sendo responsável não só pela conservação, mas pela transferência da informação. 

Como deve ser dinâmica, busca sempre aperfeiçoar e inovar serviços, de acordo 

com o comportamento, interesse e demanda de seus usuários.  

Conforme Macedo e Dias (1992, p. 43) o principal objetivo da biblioteca 

universitária é “promover a interface entre usuários e a informação” pela 

organização, disseminação e orientação de uso da informação. Nas bibliotecas 

universitárias, são considerados usuários o corpo docente e discente, técnico-

administrativos e comunidade em geral, tanto em seu uso presencial quanto no 

virtual. Além de produtos e serviços, oferecem também seu espaço físico para atrair 

usuários e motivar o uso desses espaços. 

Como são avaliadas pelo Ministério da Educação, tem-se observado uma 

preocupação significativa das bibliotecas universitárias quanto à oferta de materiais 

a serem disponibilizados via internet. Assim, há aumento da procura por esse tipo de 

informação convém que a instituição se preocupe em estar preparada, bem 

estruturada, com políticas direcionadas a atender a esses objetivos.  

As bibliotecas desempenham papel essencial dentro da infraestrutura técnica 

e administrativa das universidades, tendo ligação direta com o ensino profissional e 

tecnológico, o qual preconiza integração didático-pedagógica, pela sua 

interdisciplinaridade. É também base para a instituição alcançar seus objetivos de 

ensino e pesquisa, atingindo diretamente a formação profissional e científica de seus 

egressos, sendo mediadora da informação.  

Pensando nisso, o sistema de bibliotecas da UFSM necessita de um feedback 

de seus serviços por parte dos usuários. Através de uma avaliação pode-se verificar 

se ele desempenha com êxito a função de interface entre os recursos disponíveis e 

os usuários que atende.  
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Segundo Kenski (2014, p. 43), “a forma de utilização de alguma inovação, 

seja ela um tipo novo de processo, produto, serviço ou comportamento, precisa ser 

informada e aprendida”. Neste sentido, por meio desta pesquisa, busca-se obter 

informações sobre o que os usuários da UFSM - discentes, técnico-administrativos e 

docentes - conhecem dos serviços e tecnologias de informação e pesquisa 

disponibilizadas pelas bibliotecas, para definir futuras programações de gestão e 

colaboração. 

Assim, o objetivo geral foi analisar as percepções dos usuários das 

bibliotecas da Universidade Federal de Santa Maria em relação aos serviços e 

espaços por elas ofertados aos alunos, professores, técnico-administrativos e 

comunidade em geral.  

Para melhor entendimento e clareza para atingir este objetivo, este texto está 

estruturado em oito capítulos, nos quais iniciou-se com a contextualização histórica 

das bibliotecas desde sua origem, e também uma ampla pesquisa sobre bibliotecas 

universitárias e estudo de usuários. A seguir, foi realizada uma revisão bibliográfica, 

do período entre 2010 e 2017, que corresponde a um período de mudanças rápidas 

quanto à obtenção da informação, para saber o panorama atual das bibliotecas e 

seus usuários.  

Como principal objeto do estudo, foi pesquisada a história da Biblioteca 

Central da UFSM e das bibliotecas setoriais dos centros de ensino, bem como os 

serviços e informações oferecidos por elas. Também, foi realizada uma busca em 

sites de bibliotecas nacionais e internacionais, universitárias ou não, para visualizar 

os serviços oferecidos que podem auxiliar nas transformações necessárias para as 

bibliotecas diante do cenário atual.  

 Por fim, descreveu-se toda a metodologia utilizada, com a análise e 

interpretação dos resultados (incluindo o perfil dos usuários), e as considerações 

finais, com sugestões para auxiliar na melhoria dos serviços prestados.   
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2 HISTÓRIA DAS BIBLIOTECAS E OS ESTUDOS DE USUÁRIOS  

As bibliotecas constituem instituições responsáveis pelo armazenamento e 

preservação de saberes produzidos no transcorrer da história da humanidade.  A 

sociedade em sua existência teve a necessidade de organizar suas memórias e, 

assim, se desenvolveu a arte com as pinturas, gravuras, desenhos, o 

desenvolvimento das linguagens, preservaram-se e registraram-se crenças, valores 

morais, percepções, culturas, permitindo, com isso, o compartilhamento dessas 

informações. Com o tempo, houve a necessidade de guardar e organizar a 

informação registrada para ser consultada. 

O comportamento humano de comunicar e preservar é resultado da busca 

pela estabilidade social e cultural, da formação de memórias. Assim, pode-se afirmar 

que esses comportamentos auxiliaram as ações de formação das primeiras 

bibliotecas e também das primeiras práticas biblioteconômicas (Gomes, 2014).  

De acordo com Silveira (2010, p. 83) nas coleções de uma biblioteca  

estão preservados o conjunto dos elementos históricos que informam os 
sujeitos sobre seu passado, e que esses lhe conferem a possibilidade de 
projetar uma explicação para o presente, de divagar acerca do futuro. 

Da Antiguidade até a Idade Média, o livro, a palavra escrita, eram o mistério, o 

elemento carregado de poderes maléficos para não-iniciados: cumpria manuseá-los 

com os conhecimentos exorcismatórios indispensáveis (MARTINS, 2002, p. 71). A 

figura do leitor não existia tal como a configuramos nos dias de hoje. A instrução era 

lenta até entre as classes mais nobres. Martins (2002, p. 72) afirma que “do ponto de 

vista intelectual, a humanidade se dividiu, por séculos e séculos, entre clérigos e 

laicos, entre iniciados à palavra escrita e os não-iniciados”.  

Com base no Portal do Bibliotecário (2018), as primeiras grandes bibliotecas 

da Antiguidade surgiram entre os séculos VII e VIII a.C. Na alta Antiguidade as 

bibliotecas do Egito foram as mais importantes. A mais famosa e importante do 

mundo antigo foi a de Alexandria, que representou o ápice desse período. Durante 

sete séculos, entre os anos de 280 a.C. a 416 d.C. a biblioteca reuniu o maior 

acervo de cultura e ciência do período. Era dividida em duas partes, em bairros 

diferentes, e foi lembrada pelo número de incêndios que a atingiu, sendo que o 

terceiro foi definitivo. Seu acervo era organizado em rolos de papiro, etiquetados 
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com os nomes dos autores e títulos das obras, dispostos em pilhas. Com ela 

desapareceram manuscritos únicos de obras da época.  

Chartier (1998, p. 118) descreve o espaço na biblioteca de Alexandria assim:  

Em Alexandria, o texto se apresentava ainda sob a forma de rolos. Com 
mais de quinhentos mil rolos, a biblioteca de Alexandria dispunha, de fato, 
de um número de obras muito menos significativo, já que uma obra podia 
ocupar, sozinha, dez, vinte, até trinta rolos. O catálogo da biblioteca era 
constituído de cento e vinte rolos. É possível imaginar as operações 
manuais que a busca do universal exigia. 

Também existiam as bibliotecas judaicas nas sinagogas. A de Gaza supõe-se 

ser originária de Alexandria. Também as bibliotecas da Mesopotâmia foram muito 

importantes. A mais conhecida é a de Nínive, descoberta no palácio do rei 

Assurbanipal em 1854 na Assíria. Tinha em seu acervo, obras religiosas e de magia, 

históricas e de astrologia, catálogos de plantas e de animais, mapas e estipulações 

variadas em tabletas de argila (MARTINS, 2002).   

As bibliotecas da Grécia, em sua maior parte, pertenceram a particulares. 

Eurípedes e Aristóteles possuíram boas bibliotecas. Mas com a característica oral e 

teatral da literatura grega, não existiu uma grande biblioteca, não havendo razão 

para guardarem seus próprios livros: “Assim, o povo letrado por excelência na 

Antiguidade, a pátria das letras e das artes, não possuía bibliotecas”. (MARTINS, 

2002, p. 77). 

Os romanos possuíram as melhores bibliotecas e as primeiras bibliotecas 

públicas. Povo de natureza guerreira, prático, político, de comércio, voltado para a 

conquista do mundo e que mudou a categoria de livro sagrado para profano: ele 

deixou de ser intocável e foi posto ao alcance de todos. O império romano pretendia 

estabelecer bibliotecas como a de Alexandria como forma de aumentar seu 

prestígio. E o imperador Júlio César foi quem instalou a primeira biblioteca pública: 
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Não foi um filósofo idealista, repleto do sonho de difundir os conhecimentos; 
não foi um professor, imbuído do desejo de criar uma clientela. Foi o 
general, o general do império, o general “da Província”; foi o conquistador, 
mas o conquistador que sabia escrever sua conquista. Ora, para o homem 
que achava útil escrever era indispensável que existissem leitores; para o 
homem que procurava o apoio popular contra as oligarquias, era 
interessante que esses leitores fossem o povo. O assassinato impediu a 
realização do projeto, mas nem por isso a ideia morreu: é, ainda uma vez, 
um homem de ação, o orador Asínio Pólio, que realiza a ideia de César, no 
ano de 39 já da nossa era, estabelecendo simbolicamente a primeira 
biblioteca pública no átrio do templo romano da liberdade. (Martins, 2002, p. 
78) 

No século IV Roma possuía 28 bibliotecas públicas, sendo as mais 

importantes a de Ulpiana e a Palatina, com o serviço de empréstimo em 

funcionamento. A constituição das bibliotecas da Antiguidade era inicialmente de 

tabletas de argila e após por rolos de papiro e pergaminho até o ano de 300 mais ou 

menos. A partir de 1470 apareceram formatos mais modernos, como livros menores 

com a folha dobrada e margens. Nesse período já estamos na Idade Média 

configurando as bibliotecas medievais como prolongamentos das bibliotecas antigas 

(Martins, 2002). 

Já na Idade Média identificaram-se três espécies diferentes de bibliotecas: as 

bibliotecas monacais, ligadas a ordens religiosas, as bibliotecas das universidades e 

as bibliotecas particulares, privada ou pessoal, arquitetonicamente organizadas com 

armários enormes embutidos em paredes. Assim eram as bibliotecas dos mosteiros 

e conventos que foram os responsáveis pela preservação da antiga cultura greco-

romana. Todos os grandes mosteiros possuíam um scriptorium, oficina de copistas 

em que o trabalho era distribuído aos monges, mas o acervo era fechado ao público 

em geral, pois os monges consideravam que a biblioteca era a guardiã dos livros, 

um verdadeiro tesouro. Segundo conta Milanesi (1983, p. 19): 

Em seus redutos eles formavam acervos com o objetivo de conservar livros 
litúrgicos, textos das escrituras e escritos dos padres. Nos conventos 
juntavam essas obras e os religiosos, habilitados, em trabalho paciente, 
ocupavam parte do seu tempo na tarefa de passar para os pergaminhos os 
textos que lhe pareciam mais úteis, quase sempre os religiosos. Também 
textos profanos foram copiados dentro dos mosteiros - o que propiciou a 
conservação de obras que, provavelmente, estariam perdidas se não fosse 
o lavor minucioso dos religiosos. 

Para Martins (2002, p. 83) essa preservação da riqueza literária da 

Antiguidade ocorreu “com maior ou menor interesse profano, com maior ou menor 

penetração leiga”. As mais importantes bibliotecas monásticas existiram na Turquia, 

Itália, Suíça, França e Prússia. Os monges Beneditinos eram minuciosos, pacientes, 
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corretos e tiveram seu trabalho intelectual associado com os livros. Outras ordens 

como a de Cluny, dos Agostinhos, Franciscanos e Dominicanos também possuíram 

bibliotecas importantes.  

Em Bizâncio, pela tomada de Constantinopla em 1453, ocorreu o 

Renascimento e o fim da Idade Média, período que despertou nos homens de letras 

o interesse em organizar bibliotecas com coleções de livros raros e importantes, 

objetivando aumentar o prestígio junto aos pares e súditos. Algumas das maiores 

bibliotecas particulares localizavam-se em Constantinopla, mantidas por grandes 

senhores - sábios, bispos, professores, prefeitos e imperadores - as quais mais tarde 

foram transformadas em bibliotecas oficiais. Ocorreu também a fuga dos monges e 

sábios bizantinos das bibliotecas monásticas do Oriente Próximo para o ocidente, 

levando consigo seus manuscritos e seus conhecimentos preservando a riqueza das 

bibliotecas monásticas. 

Com o surgimento da imprensa no Ocidente a produção de livros foi 

estimulada. Foram criados novos tipos de livros, mais baratos e de fácil distribuição. 

O advento da imprensa rompeu o monopólio que a Igreja exercia sobre a produção 

dos livros. As bibliotecas passaram a ter maior importância enquanto elemento 

social, pois com a revolução tecnológica provocada pela imprensa, ocorre “a 

primeira grande explosão bibliográfica, com consequências políticas, econômicas, 

sociais e religiosas de longo alcance”. (LEMOS, 2015, p. 290). 

Conforme Milanesi (1983, p. 20-21) o livro passou de produção artesanal para 

fabricação em série: 

Tal fato determinou profundas transformações que marcaram a história do 
pensamento humano: a circulação de ideias expandiu-se, saltou, 
definitivamente, o muro dos conventos, chegando a um número de pessoas 
cada vez maior. As bibliotecas deixaram de ser tesouros para se tornarem 
serviços e os livros perderam o seu valor material de consumo, tornando-se 
domésticos. 

Importantes mudanças intelectuais e sociais afetaram a Europa entre os 

séculos 13 e 15. A fundação das universidades decidiu o destino do livro. Muitas 

foram originadas como prolongamentos das ordens eclesiásticas, como franciscanas 

e dominicanas, e incorporaram suas bibliotecas. A Universidade de Paris-Sorbonne 

foi uma das mais antigas. Seu regulamento que ficou em vigor até o século 15, com 

observações interessantes e bem diferentes em relações aos dias de hoje:  
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1º) qualquer pessoa que entre na biblioteca deve imediatamente fechar a 
porta; igual obrigação lhe incumbe se nela introduzir um ou mais visitantes. 
Ao sair, deve igualmente fechar a porta, mesmo que outros continuem na 
biblioteca; tudo sob pena de multa de seis tostões; 

2º) qualquer pessoa que se tenha servido de um livro deve fechá-lo, antes 
de se retirar. Assim se decidiu porque diversas pessoas tinham o hábito de 
deixar os livros abertos, o que os expõe a todos os acidentes e ao pó. Da 
mesma forma, quando alguém introduzir visitantes na biblioteca, verificará 
que os livros por eles usados fiquem fechados, sob a mesma pena que lhe 
seria imposta se deixasse pessoalmente os livros abertos. Essa pena será 
de multa de seis tostões por volume deixado aberto; se diversos volumes 
forem deixados abertos, multiplica-se a multa pelo número de volumes, à 
razão de seis tostões cada um;    

3º) se alguém introduzir um estranho na biblioteca, não poderá afastar-se 
dele, salvo se deixar alguém com o visitante. Mas, se o que introduzir um 
estranho na biblioteca se afastar sem estar certo de que uma pessoa da 
casa consente em acompanhar o visitante, o introdutor incorrerá na multa 
de seis tostões. (Martins, 2002, p. 90) 

 

Mais adiante foram acrescidas outras normas:  

I - Nenhum membro da sociedade entrará na biblioteca sem beca e sem 
boné; II - É proibida a entrada às crianças e aos iletrados; III - Se pessoas 
recomendáveis e instruídas solicitarem a entrada, um dos membros da 
sociedade deverá servir-lhes de introdutor, mas os seus criados 
permanecerão à porta; IV - Cada membro conservará a sua chave da 
biblioteca com todo o cuidado e não poderá emprestá-la a ninguém; V - Em 
tempo algum será permitido trazer à biblioteca fogo ou luz; VI - Nenhum 
volante será retirado da biblioteca sem o consentimento da sociedade; VII - 
Antes de colocar um volume na estante, para a leitura, deve-se começar por 
limpá-lo do pó; deve-se manuseá-lo com cuidado e depois recoloca-lo 
fechado no seu lugar; VIII - É proibido escrever nos volumes, fazer-lhes 
rasuras ou dobrar-lhes as folhas; IX - Que se escreve ou que se leia, não se 
deve interromper ninguém, seja conversando, seja andando; X - Tanto 
quanto possível, o silêncio deve reinar na biblioteca, como num lugar 
augusto e sagrado”. (MARTINS, 2002, p. 90-91).  

 
No decorrer do século 15 as bibliotecas universitárias aumentaram muito suas 

riquezas naturais. No início da Renascença adquiram seu sentido moderno:  

Só na aurora da Renascença começa a se delinear na área do público, a 
diferenciar-se dos outros tipos genéricos da vida, o pontão do bibliotecário. 
Que casualidade! É precisamente o momento em que também pela primeira 
vez o livro, no sentido mais estrito - não o livro religioso, nem o livro legal, 
mas o livro redigido por um escritor, o livro, portanto, que não pretende ser 
senão livro e não revelação nem Código - é precisamente o momento em 
que também, pela primeira vez, o livro é sentido socialmente como 
necessidade. (MARTINS, 2002, p. 91-92). 

Ainda a respeito das bibliotecas universitárias, Milanesi (1983, p. 72) destaca 

que 
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a universidade e a biblioteca refletem-se. Uma medida da qualidade de uma 
instituição de ensino superior é a excelência de sua biblioteca. Ela, talvez, 
possa ser considerada a determinante da qualidade. Não é possível a 
existência de uma universidade de nível alto erguida sobre uma biblioteca 
com acervo ridículo, pessoal incompetente e espaço inadequado. O 
primeiro passo para se instituir uma universidade deveria ser a formação de 
um acervo com maior número possível de informações.   

A modernização das bibliotecas deixa para trás seu caráter religioso, não pelo 

conteúdo dos livros, mas pela origem dos órgãos mantenedores e administrativos. 

Do final do século 16 até os dias de hoje a história das bibliotecas passou por “um 

processo gradativo, ininterrupto e simultâneo de transformação, marcado 

essencialmente por quatro caracteres principais: 1) laicização; 2) democratização; 3) 

especialização; 4) socialização”. (MARTINS, 2002, p. 323). Além de serem 

simultâneos, provocam-se mutuamente, multiplicam-se entre si em suas virtudes e 

consequências. 

A laicização se explica pela evolução social na época, pelo fim das 

universidades monásticas e monarquias do direito divino. O livro deixou de ser 

objeto sagrado e secreto e ficou ao alcance de todos.  A biblioteca moderna é uma 

instituição leiga e civil, pública e aberta, respondendo a necessidades inteiramente 

novas. Já a democratização da biblioteca é cada vez maior pelas transformações 

ocorridas. O livro se tornou um instrumento no desenvolvimento do pensamento 

democrático que antecede a democracia. Esse pensamento surge do gabinete de 

leitura, do livro e da biblioteca. 

Os privilégios antes reservados à uma minoria, chegaram também ao sujeito 

comum. Livros para todos significou livros dos mais variados gostos e necessidades, 

levando à especialização. Como a biblioteca não conseguiu atender todas as 

solicitações, surgiram aos poucos as coleções especializadas. O que modificou a 

nomenclatura de biblioteca: “Daí as diversas espécies de biblioteca: esse nome, que 

antes era unitário e respondia a uma classe única, é hoje apenas um gênero de que 

as diversas bibliotecas especializadas são as espécies” (Martins, 2002, p. 324). 

Por fim houve, a socialização, o que ainda hoje distingue a biblioteca. Ela 

abriu suas portas, serve ao indivíduo isolado oferecendo-lhe a leitura, o instrumento, 

a informação que procura, mas também serve à grupos, pelo dinamismo e 

coletividade assumidos.  

Com a evolução da biblioteca seu conceito também foi modificado, visto que 

nos mostra que ela não é mais um mero depósito de livros. E a relevância pública e 
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social das bibliotecas ganhou impulso no século 17. Primeiro nos países mais 

desenvolvidos da Europa e depois nos Estados Unidos com o surgimento do 

conceito de biblioteca pública moderna, constituída de acervos gerais de livros e 

aberta gratuitamente ao público em horários regulares.  

Paralelamente no Brasil o pensamento livre iniciou sua estruturação com a 

proibição da abertura de novos conventos pelo Marques do Pombal ao final do 

século 18, e consequente crise nas bibliotecas monacais. Comumente as bibliotecas 

reais tornaram-se bibliotecas nacionais, como a do Rio de Janeiro: 

Enriquecida através do depósito legal e de incorporações fossem através e 
doações e compra de bibliotecas religiosas e espólios de particulares, a 
Biblioteca Nacional passou a fazer a guarda de coleções importantes que 
existiam no Brasil. Com quadro de bibliotecários responsáveis pela sua 
organização e gestão possuíram também encarregados da compra até no 
estrangeiro em leilões, de obras importantes que tratassem de assuntos 
ligados ao Brasil. (LEIPNITZ, 2017, p. 43).    

A partir do século 19 o livro tornou-se socialmente imprescindível. A biblioteca 

passou de depósito do saber para o relevante espaço do saber, sem perder a 

finalidade de socialização do conhecimento (CARVALHO, 2004). 

Em outubro de 1951, o Congresso de Bibliotecários, promovido pela Unesco 

em São Paulo, definiu as bibliotecas públicas e elencou seus objetivos e 

necessidades: 

A biblioteca pública, criação da democracia moderna, está na vanguarda da 
luta encetada para assegurar plenamente a educação popular; seu papel 
consiste em conservar e organizar os conhecimentos humanos a fim de 
colocá-los ao serviço de toda a coletividade, sem distinção de profissão, de 
religião, de classe ou de raça. (Martins, 2002, p. 326).     

Para atingir seus objetivos a biblioteca pública deve ter liberdade na 

disseminação cultural e autonomia em suas ações. E assim, nos últimos cinquenta 

anos, surgiram novas seções que jamais existiriam nas bibliotecas tradicionais, 

como coleções de livros para estrangeiros, para cegos; seções de música; seções 

com quadros, mapas, filmes; seções infantis (MARTINS, 2002). A biblioteca pública 

tem que ir além de ser um órgão de governo. O serviço público por elas oferecido 

deve ser flexível e adaptado às necessidades de todos, desburocratizado. 

Neste período a educação passou a ser vista como instrumento de mobilidade 

entre as classes sociais e as bibliotecas universitárias e públicas assumiram a 

perspectiva de ferramentas auxiliares na educação formal e permanente. No século 

21 o contexto mundial foi marcado pela globalização, que pressupõe acesso às 
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tecnologias de informação e de comunicação. As transformações vivenciadas no 

final do século 20 e início do 21, da sociedade industrial para a sociedade da 

informação, com a ênfase dada à informação e ao seu acesso, ocasionou grandes 

transformações nas bibliotecas. Nesse contexto Chartier (1998, p. 117) infere que 

a biblioteca universal torna-se imaginável (senão possível) sem que, para 
isso, todos os livros estejam reunidos em um único lugar. Pela primeira vez, 
na história da humanidade, a contradição entre o mundo fechado das 
coleções e o universo infinito do escrito perde seu caráter inelutável. 

Na sociedade da informação o acesso eletrônico permite compartilhar o que 

antes era somente oferecido entre leitor e o livro junto: hoje o texto pode estar em 

lugar separado do leitor. A internet possibilita a pesquisa à distância onde surgem as 

bibliotecas virtuais, digitais e eletrônicas. Lemos (2015, p. 287) contextualiza a 

biblioteca desde sua origem até hoje: 

Da mais antiga coleção de tabuletas de argila dos assírios e babilônios até 
as mais avançadas bibliotecas virtuais, eletrônicas ou digitais, todas giram 
em torno da mesma ideia de memória exossomática: o local onde se 
reúnem os dados, informações, conhecimentos, em síntese, mentefactos 
(obras que são produto da criação intelectual), de modo organizado e 
dinâmico, tendo em vista sua eventual recuperação e utilização. 

A partir de todo esse contexto histórico, chega-se na pauta principal que 

envolve esse trabalho, ou seja, a biblioteca universitária nos dias de hoje, seus 

serviços e usos. Na configuração atual, de acordo com Lemos (2015, p. 293):  

Quanto aos usuários, há bibliotecas públicas (abertas aos membros da 
comunidade em geral), bibliotecas escolares e universitárias (para 
estudantes e professores), bibliotecas especializadas (para estudiosos e 
pesquisadores) e bibliotecas especiais (para grupos especiais de usuários). 

Nas bibliotecas públicas temos acervos de todas as áreas do conhecimento, 

mas pouco especializadas. Geralmente são depositárias de coleções locais, dos 

municípios e Estados. As capitais contam com bibliotecas públicas, sendo que a 

maioria tem problemas de estrutura física e de conteúdo ou atendimento (LEMOS, 

2015). Em 2010, em São Paulo, teve início ao movimento de implantação de 

bibliotecas públicas modernas e integradas com a população local. A inauguração 

da Biblioteca de São Paulo procurou atrair e prestar serviços a todas as camadas da 

comunidade, com uso intensivo dos recursos da tecnologia da informação. Já no Rio 

de Janeiro são chamadas bibliotecas-parque (LEMOS, 2015).  
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As bibliotecas especializadas são as vinculadas a instituições públicas e 

privadas e geralmente atendem uma clientela especialista que se dedica à pesquisa 

ou prestação de serviço.  Uma das maiores no Brasil é a Biblioteca Central do 

Instituto Oswaldo Cruz. Costumam ser qualificadas e eficientes (LEMOS, 2015). 

2.1 AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

Nas bibliotecas universitárias está a maioria do acervo bibliográfico do país, 

com ampla diversidade e pluralidade. Podem ser únicas, como é o caso da 

Biblioteca Central da Universidade de Brasília, ou se multiplicar em várias dentro da 

mesma universidade, como aqui na UFSM. Elas também se abrem para comunidade 

em geral e oferecem serviços de qualidade com atendimento profissional, além do 

importante acesso à internet.  

A biblioteca universitária deve suprir a necessidade de informação dos 

pesquisadores pelo seu acervo, coleções de periódicos e obras de referência, além 

de disponibilizar o acesso a bases de dados bibliográficos de diversas áreas do 

conhecimento (LEMOS, 2015). A biblioteca universitária além de preservar a 

memória científica da humanidade, deve enfrentar os novos desafios da atualidade 

ao “apostar na pluralidade seja quanto às abordagens, aos tipos e à idade dos 

materiais incorporados as suas coleções, seja quanto a oferecer apoio ao ensino, à 

pesquisa e à extensão tanto quanto ao aprendizado autônomo” (PINHEIRO; CAFÉ e 

SILVA, 2018, p. 1). 

Tanto o suporte impresso, quanto o virtual, convergem para a socialização do 

conhecimento e a biblioteca deve garantir que a utilização simultânea e combinada 

de qualquer suporte seja viável diante do uso adequado e sistematizado das 

tecnologias da informação e comunicação. Para Carvalho (2004, p. 82), 

cada vez mais, as tecnologias estão presentes no seio da universidade, na 
pesquisa, no ensino, na extensão e/ou na administração e numa relação de 
causa-efeito que afeta diretamente os serviços e produtos gerados e 
oferecidos à comunidade acadêmica. 

Neste caminho, a biblioteca universitária deve atentar-se para a recuperação 

das informações armazenadas internamente, mas também, viabilizar caminhos para 

acessar o grande volume de informações disponíveis externamente. É importante 

“implementar atividades cooperativas, inter e/ou intra-institucionais, principalmente 
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porque as tecnologias da informação e comunicação diminuem as barreiras de 

espaço e tempo.” (CARVALHO, 2004, p. 95).   

Assim, alinhar a biblioteca à missão da universidade é inevitável para que ela 

possa manter-se como uma instituição central na sociedade. Deve-se buscar 

condições para que ela tenha uma função proativa nos processos de aprendizagem 

e na formação de pessoas nessa instituição. A partir disso, Pinheiro; Café e Silva 

(2008) descrevem que quanto a organização é preciso considerar a biblioteca como 

um lugar de memória científica e também como um lugar de expansão do 

conhecimento e de apoio direto ao ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na 

universidade: 

Requer que se tenha em conta que uma boa coleção deve contemplar a 
pluralidade das correntes teóricas e abordagens existentes, o equilíbrio 
entre o velho (obras clássicas), o útil (obras dos planos de ensino) e o novo 
(pesquisa de ponta), a multiplicidade dos formatos da informação e de 
acesso à informação da atualidade e o atendimento às necessidades de 
informação dos usuários. (PINHEIRO; CAFÉ e SILVA, 2008, p. 16). 

Atualmente as bibliotecas virtuais ou digitais são uma realidade indiscutível. 

São instituídas em consonância com as modificações da sociedade e buscam inserir 

em sua rotina recursos tecnológicos sem deixar de dar a importância devida para a 

organização, armazenamento e disponibilização da informação. Diante das 

modificações tecnológicas, Anzolin e Corrêa (2008, p. 807) enfatizam que 

o acesso a informação se tornou mais democrático, por meio do uso das 
tecnologias da informação e comunicação, que tem uma participação 
decisiva nas mudanças ocorridas na sociedade em geral. Não poderia ser 
diferente nas universidades e suas bibliotecas. Assim, nas bibliotecas, 
consequentemente, essas mudanças são visíveis na forma de atuação e 
prestação de serviços.  

Com a transformação tecnológica vivenciada atualmente não há como negar 

que a biblioteca universitária é diretamente afetada pelas tecnologias da informação 

e comunicação, que exigem alterações significativas na produção, disseminação, 

armazenamento, uso e sistematização da informação. As bibliotecas devem, então, 

buscar formas mais apropriadas para o gerenciamento do conhecimento que 

acumulam em seu acervo e para o atendimento de seus usuários. Campos; Silva e 

Pinto (2015), afirmam que a antiga preocupação com o conteúdo, com os sistemas 

de informação e o desenvolvimento de coleções, passa também a dar lugar para a 

qualidade dos serviços oferecidos ao usuário. 
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2.2 O USUÁRIO E OS ESTUDOS DE USUÁRIOS  

O usuário é fundamental para que a biblioteca também evolua na 

universidade, e a relação dele com a biblioteca também mudou:  

É oportuno fornecer informação aos usuários, mas agora se tornou 
necessário capacitá-los para encontrar e avaliar as informações 
armazenadas em seus próprios equipamentos, já que a ideia de aprendiz, 
ao longo da vida, e o uso de tecnologias de informação e comunicação têm 
afetado a biblioteca em relação ao acesso à informação e ao papel do 
bibliotecário quanto aos usuários e à organização da informação. 
(PINHEIRO; CAFÉ e SILVA, 2018, p. 170). 

O conceito de usuário e os papéis de cada indivíduo em relação à informação 

são complexos. Guinchat e Menou (1994, p. 481) descrevem o usuário como um 

“elemento fundamental de todos os sistemas de informação, pois a única justificativa 

das atividades destes sistemas é a transferência de informações entre dois ou mais 

interlocutores distantes no espaço e no tempo”. Visto como somente um dos 

integrantes do sistema, o usuário da informação é entendido numa posição passiva, 

e deve se adequar aos mecanismos dos serviços de recuperação da informação.   

Para que as mudanças no atendimento necessárias nos dias de hoje sejam 

concebidas faz-se necessário modificar essa visão, já que as necessidades de 

informação mudam com o tempo e dependem do indivíduo que as busca. Os 

sistemas de recuperação da informação devem ser flexíveis o suficiente para 

permitir ao usuário adaptar o processo de busca de informação à sua necessidade 

atual. Guinchat e Menou (1994, p. 482) acrescentam que “o usuário deve ser a base 

da orientação e da concepção das unidades e dos sistemas de informação, a serem 

definidos em função de suas características, de suas atitudes, de suas necessidades 

e de suas demandas.” 

Para isso, a comunicação entre os usuários e os especialistas de informação, 

deve ultrapassar barreiras e visões equivocadas de ambas as partes, 

estabelecendo-se algumas condições: 
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-os especialistas de informação devem tomar consciência do fato que a 
finalidade de sua profissão é o serviço aos usuários; devem ter a 
capacidade de desvendar suas necessidades e de traduzi-las em 
demandas; devem adaptar seus serviços em função da evolução da 
demanda e das técnicas: e aceitem colaborar com os usuários; 
-os usuários devem tomar consciência das exigências dos mecanismos 
modernos de transferência do conhecimento; devem aceitar a disciplina 
resultante destes mecanismos; e delegar algumas tarefas aos especialistas 
de informação; ter confiança nestes especialistas e seguir uma formação 
adaptada às técnicas de informação. (GUINCHAT e MENOU, 1994, p. 482-
483). 

Reconhecendo a importância do usuário na busca de informação, os estudos 

de usuários mapeiam para quem deve se direcionar a biblioteca (identificação do 

perfil), verificam o que precisam e o que pensam seus usuários (necessidades e 

satisfação quanto a seu funcionamento), que fazem parte de um mesmo contexto, 

mas possuem diferentes peculiaridades, as quais o estudo pode evidenciar em nível 

coletivo e também individual (CAMPOS; SILVA e PINTO, 2015). A realização de um 

estudo de usuário deve ser motivada pela necessidade ou desejo de avaliação, 

tornando-se um canal de comunicação entre o usuário e biblioteca. 

Costa e Ramalho (2010, p. 58), que afirmam que 

diante da ansiedade da informação, tornou-se imprescindível o estudo da 
satisfação dos usuários, considerando a sua implicação na relação entre as 
crescentes necessidades individuais e institucionais de informação e a 
oferta de estoques de informação. 

 Os estudos de usuários tiveram seu início em um período considerado 

recente, a partir da metade do século 20. Por décadas os estudos sobre usuários 

foram executados e originaram tendências e semelhanças, com formação de 

diferentes métodos. Com o passar do tempo, os estudos de usuários foram sendo 

modificados, deixando de ser uma simples descrição e apropriando-se de uma 

postura mais analítica e avaliativa, visto que as bibliotecas mudaram o seu foco: 

saíram de uma postura dirigida para as técnicas e organização bibliográfica para 

uma maior preocupação com o usuário da informação, com seus processos e 

objetivos, e aos poucos, assumiram como prioridade a prestação de serviços 

objetivando satisfazer as necessidades dos usuários (PINTO, 2016, p. 51-52). 

Campos; Silva e Pinto (2015) evidenciam o surgimento de duas importantes 

abordagens: tradicional e alternativa. O princípio tradicional corresponde a estudos 

direcionados sob a ótica do sistema de informação e o alternativo, está 

fundamentado sob a ótica do usuário, com um aprofundamento nas questões 

voltadas a esse indivíduo, aspectos não explorados na abordagem tradicional. A 
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forma de obtenção e tratamento dos resultados são elementos que distinguem os 

princípios tradicionais e alternativos. Os primeiros prezam por métodos quantitativos 

enquanto que os segundos, passam a se utilizar da subjetividade para conhecer 

determinados contextos, o que condiz ao emprego de métodos qualitativos.  

A escolha do tipo de pesquisa ou sua abordagem busca adequar-se aos 

objetivos definidos por quem deseja efetuá-la, e que todas compactuam de um 

mesmo objetivo: “o de conhecer características de um conjunto de usuários 

inseridos em um meio”. (CAMPOS; SILVA e PINTO, 2015). As pesquisas além de 

mostrarem as necessidades informacionais, a satisfação ou insatisfação dos 

indivíduos, detectam usuários reais e potenciais, conhecem aspectos de perfil do 

público referido, suas expectativas e interesses, observam o comportamento, além 

de entender o significado que a informação tem para esses indivíduos. Quanto às 

informações obtidas,  

representam ferramentas importantes para a realização do planejamento de 
serviços de informação, para a avaliação, construção e desenvolvimento de 
acervos e políticas de acesso, identificação de demandas e solução de 
problemas. Isso permite que sejam adotadas as melhores maneiras para 
atender seu usuário e contribuir para o uso mais efetivo da informação. 
(CAMPOS; SILVA e PINTO, 2015, p. 207).  

A conexão do usuário com a informação gera diferentes comportamentos dele 

em relação à biblioteca, com seus produtos e serviços: como seleciona suas fontes 

de pesquisa, como formula suas questões, como escolhe as informações. O 

comportamento do usuário em relação à informação é influenciado por vários 

fatores, tais como 

a formação básica do usuário, o treinamento que possui na utilização dos 
produtos e serviços das unidades de informação, a acessibilidade destas 
unidades, as condições de trabalho e o tempo que dispõe. Outros fatores 
importantes são o status hierárquico do usuário, sua posição 
socioprofissional, sua sociabilidade, o grau de competição dentro do seu 
grupo, a imagem da informação que cada um tem e as experiências 
anteriores. (GUINCHAT e MENOU, 1994, p. 485). 

As bibliotecas devem fazer todo o possível para conhecer bem as 

necessidades reais dos seus usuários, determinar o seu grau de satisfação e 

adaptar-se de acordo com isso. Assim, ficam cada vez mais próximas deles, não só 

geograficamente, mas sobretudo intelectualmente. Neste sentido, a biblioteca pode 

ser considerada uma interface entre os recursos de informação disponíveis e os 

usuários que ela atende. E a avaliação do estudo de usuários, vai “determinar em 
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que medida ela desempenha com êxito essa função de interface” (LANCASTER, 

1996, p. 2).    

Para alcançar essa proposta, além de estudos de usuários, deve manter um 

contato pessoal tão estreito quanto possível com o usuário, solicitando e ouvindo 

suas críticas, conselhos e sugestões. Conversas informais, reuniões, questionários 

simples, e visitas regulares também permitem atingir este objetivo (Guinchat e 

Menou, 1994). A biblioteca só existe em função da prestação de serviços voltados 

para a demanda de seus usuários e a opinião destes é fundamental no processo de 

sua melhoria. 

A satisfação dos usuários no uso dos sistemas e das suas informações 

estimula a compreensão, a construção de conhecimentos, a emancipação, a 

autonomia, a escolha. Isso significa preparar o usuário para o futuro, que é baseado 

na criatividade, expressão oral e escrita, argumentação, capacidade crítica e 

raciocínios ponderados.  

Em seus diferentes contextos históricos a biblioteca estabeleceu relações 

múltiplas entre passado, presente e futuro, o que a torna multitemporal.  Carvalho 

Silva (2013, p. 30) afirma que 

é fundamental conceber uma relação entre passado, presente e futuro. 
Qualquer prognóstico para uma situação futura exige um conhecimento do 
passado, principalmente pelo fato de que o passado serve para interrogar e 
problematizar as prerrogativas do presente, visando, por sua vez, uma 
previsão do futuro.  

A biblioteca deve estar em constante inovação, principalmente no que tange a 

oferta de serviços. Vivemos em um momento dinâmico, de novas gerações e novas 

necessidades dos usuários e a inovação está em repensar a biblioteca como um 

todo. Assim, a biblioteca deve se projetar como espaço cultural, lugar de fomento e 

encontros culturais, encontro das pessoas entre si e com a literatura, com espaços 

de inovação e de espaços para lidar com a informação. O foco não deve estar nos 

livros, e sim nos leitores, tornando-se assim um lugar necessário na sociedade 

(JORNAL NACIONAL, 2018). 

Fisicamente não pode mais ser apenas um lugar fechado, cheio de livros nas 

prateleiras. As mais recentes estão projetadas em prédios de vidro, são coloridas e 

prazerosas. A arquitetura e decoração anunciam que é o tipo de lugar para ficar à 

vontade: para jogar, estudar, usar a internet, até namorar: nem silêncio é pedido em 

alguns locais. Todas essas finalidades de uso da biblioteca são a porta para a 



32 

leitura, nem que seja de obras digitalizadas e títulos para serem baixados, 

guardados na nuvem e acessíveis a ainda mais leitores. 
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3 PANORAMA DAS BIBLIOTECAS E SEUS USUÁRIOS 

Nesta seção são apresentados alguns importantes conhecimentos teóricos 

que farão parte deste estudo. Como o assunto principal é biblioteca, serão exibidas 

as principais pesquisas sobre essa temática, sendo abordados os temas de 

bibliotecas universitárias, usos e usuários da informação, tecnologia da informação e 

comunicação, e demais assuntos que possam enriquecer este trabalho. A pesquisa 

online foi realizada entre os meses de janeiro e março de 2018, e o período 

delimitado foi entre os anos de 2010 a 2017, pois corresponde a um período de 

mudanças rápidas quanto à obtenção da informação. A pesquisa descrita a seguir, 

com o levantamento bibliográfico encontra-se esquematizada no Apêndice A. Já, no 

Apêndice B, estão somente os estudos considerados como de maior contribuição.  

Foi consultada a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações que consiste em 

um catálogo nacional vinculado ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia. Foram utilizados descritores como: pesquisa de usuários de bibliotecas; 

biblioteca hoje; usuários de bibliotecas universitárias; biblioteca do futuro e serviços 

de biblioteca. 

A escolha desses descritores foi idealizada para que a busca retornasse 

informações que pudessem nortear de forma pertinente essa pesquisa. A palavra 

“Biblioteca” foi usada por ser o assunto raiz, principal. “Usuários” porque serão os 

sujeitos pesquisados e que darão o feedback desejado. Tanto a biblioteca quanto 

esses usuários fazem parte do meio universitário em questão e diante das rápidas 

transformações na obtenção de informação, faz-se necessário pesquisar o hoje para 

delinear o futuro e assim buscar a melhoria dos serviços oferecidos. 

A pesquisa com estes descritores retornou 50 resultados entre teses e 

dissertações, onde algumas apareceram repetidas dentro do mesmo descritor e nos 

diferentes descritores. Foi subtraído um total de 18 trabalhos que podem contribuir 

de forma relevante com esse estudo. Os estudos não explorados nesse referencial 

analisam perspectivas bem diferentes do tema aqui proposto (nem todos sobre 

biblioteca), tais como estudo de leituras e leitores, indicadores de gestão, gestão de 

competências, processos educativos, política de indexação, alunos com deficiência, 

etc. 

Com o descritor pesquisa de usuários de bibliotecas levando-se em conta o 

período delimitado, houve um resultado encontrado. 
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Alentejo (2013) estuda o tema da qualidade da informação em saúde mediada 

por bibliotecas universitárias. Através de uma revisão da literatura, explica que a 

qualidade da informação mediada por bibliotecas universitárias é um produto 

orientado pela gestão da qualidade em bibliotecas. E na pesquisa de campo em 

ambientes acadêmicos do Brasil e da Alemanha, bibliotecas do sistema da 

Universidade de Medicina de São Paulo, e na Biblioteca da Universidade de Justus 

Liebig-Universität, respectivamente, avalia a qualidade da informação em saúde 

mediada pela biblioteca universitária. 

Pondera que: 

A informação e os serviços de informação são fatores de interesses 
crescentes nas organizações, e em comum têm uma natureza intangível. 
No atual estágio da Sociedade da Informação, informação e serviços se 
relacionados com as tecnologias da informação se transformaram em fontes 
de criação de valor à geração de melhorias que contribuem com: a 
qualidade dos setores produtivos, com a excelência das organizações, com 
a democratização da informação, e permitindo orientar a promoção do bem-
estar e da qualidade de vida da sociedade. (ALENTEJO, 2013, p.105). 

Como principais resultados da pesquisa, Alentejo (2013) identifica ligações 

entre a gestão da biblioteca orientada com a qualidade da informação oferecida pela 

biblioteca. Neste sentido, a biblioteca é entendida a partir da perspectiva de sistema 

de informação, cuja gestão da informação é capaz de criar seus próprios indicadores 

para avaliar a qualidade da informação. 

Através da análise dos dados coletados, Alentejo (2013) conclui que a 

avaliação da qualidade da informação de saúde é composta por vários elementos da 

gestão da informação e da qualidade, incluindo estudos de usuários e criação de 

critérios à qualidade percebida pelos gestores e bibliotecas universitárias na área de 

Saúde. O contexto de aplicação da informação pelo usuário deve ser considerado 

como parte integrante das ações de gestão da informação orientada à qualidade de 

bibliotecas universitárias. 

Utilizando o descritor biblioteca hoje, a busca retornou quatro resultados, 

sendo que dois foram considerados. 

Tartarotti (2013) trata da relevância da socialização da informação e do 

conhecimento na contemporaneidade e que a produção do conhecimento é 

indispensável para a produção da ciência, o acesso à informação de qualidade e 

confiável é imprescindível aos usuários no âmbito acadêmico. Apresenta na área de 

Organização e Representação do Conhecimento (ORC) da Ciência da Informação a 
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competência teórico-prático no que tange à produção, tratamento e recuperação da 

informação/conhecimento na sociedade, tendo o tratamento da informação como elo 

complementar entre a produção e o uso de informações. A pesquisa é classificada 

como exploratório-descritiva, qualitativo-quantitativa e de caráter teórico-prático. 

Tartarotti (2013) realiza a investigação da atuação bibliotecária no tratamento 

da informação, com o intuito de aprimorar sua atuação profissional no contexto de 

bibliotecas universitárias. Apresenta pesquisa inicial em campos importantes como 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), Ciência da Informação (CI), à luz da área 

de ORC. Discorre a política de ciência e tecnologia em bibliotecas universitárias e os 

sistemas de recuperação de unidades de informação, com destaque para os 

catálogos coletivos on-line de bibliotecas universitárias e as bases de dados de 

áreas científicas especializadas. Também apresenta o Tratamento Temático da 

Informação (TTI), considerando-se a relevância deste processo na recuperação da 

informação aos usuários e pesquisadores do âmbito acadêmico.  

O universo de pesquisa constituiu-se de três bibliotecas universitárias 

públicas da Universidade de São Paulo: Biblioteca da Faculdade de Odontologia, 

Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública e Biblioteca do Instituto de Psicologia. Os 

resultados da investigação apontaram baixos índices de intraconsistência entre os 

processos de catalogação de assunto e de indexação nas Bibliotecas pesquisadas, 

porém, dentro da média apontada na literatura. Ao final, Tartarotti (2013) destaca a 

relevância em se considerar as perspectivas interdisciplinares nas abordagens 

científica, tecnológica e social entre os dois campos científicos, visto a complexidade 

da circulação da informação e do conhecimento na sociedade. 

Santos (2012) apresenta as unidades de informação como repositórios do 

saber para suas instituições, pois proporcionam o direito ao acesso à informação e 

também ao registro documental. Considera, ainda, que: 

À medida que a biblioteca pode ser considerada o repositório do saber, não 
mais sendo apenas um “depósito de livros” e sim um ambiente de 
conectividade, dinamicidade, não sendo mensurável mais a questão de 
tempo e espaço para a execução dos fazeres bibliotecários e das 
satisfações das necessidades dos usuários. (p.62). 

Santos (2012) evidencia a importância de uma unidade de informação no 

fortalecimento da Ciência e da Tecnologia, por intermédio do auxílio no 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e de extensão nos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, onde analisa três unidades de informação do 
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Instituto Federal de São Paulo, campi São Paulo, Guarulhos e Salto. A metodologia 

utilizada foi qualitativa para a pesquisa teórico-aplicada, a partir da aplicação de 

questionários e da realização de Protocolos Verbais na modalidade em Grupo, 

envolvendo todos os participantes: direção, docentes, discentes, bibliotecários e 

parceiros institucionais de cada campus. 

A junção dos resultados obtidos no estudo demonstra a necessidade de maior 

autonomia, notoriedade, visibilidade e conscientização sobre a importância das 

unidades de informação no contexto sócioeducativo da instituição. É pretensão, e 

faz parte da política institucional, o crescimento e o desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia, portanto, as unidades de informação podem auxiliar no fortalecimento 

deste crescimento, atuando verdadeiramente como repositório do saber científico, 

tecnológico e social. 

Utilizando o descritor usuários de bibliotecas universitárias, retornaram sete 

resultados, sendo que um se repetiu do indexador anterior. Dos outros seis 

resultados, três foram considerados aqui no estudo. 

O estudo de Faury (2013) apresenta a administração discursiva nas 

bibliotecas universitárias brasileiras, como alternativa às formas de administração 

vigentes. Embora esteja no campo da gestão, torna-se importante para este estudo, 

pois trata temas como as principais características da sociedade da informação, 

sobre a evolução tecnológica e os impactos na educação, especialmente nas 

universidades, contextualizando as mudanças nas bibliotecas universitárias: 

Para que as bibliotecas universitárias se adaptem ao cenário atual, é 
essencial a assimilação das mudanças provocadas pelo desenvolvimento 
tecnológico, a incorporação de novas filosofias e práticas de trabalho e a 
adoção de modelo de gestão que valorize a interação e a comunicação 
entre os indivíduos, propiciando tanto o atendimento às novas demandas da 
universidade mantenedora, quanto aos novos requisitos, necessidades e 
expectativas dos usuários. (FAURY, 2013, p. 19). 

Faury (2013) apresenta os aspectos principais das teorias do Agir 

Comunicativo e do Discurso de Jürgen Habermas. Aborda a administração das 

bibliotecas universitárias com base na literatura, visando a mostrar breve histórico 

sobre o tema. Os resultados revelam que a maioria das formas de administração 

contempladas na amostra tem relação com as abordagens contemporâneas da área 

de Administração, indicando vínculo entre essa área e a Biblioteconomia. 

Por fim, Faury (2013) sugere predominância da racionalidade instrumental 

nessas organizações, e apresenta as diretrizes gerais para administração discursiva 
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nas bibliotecas universitárias brasileiras, procurando auxiliar os gestores dessas 

bibliotecas, e incentivar a reflexão e o debate sobre a administração das bibliotecas 

na sociedade contemporânea. Gestão que deve estar conectada com as mudanças 

que ocorrem. 

O comportamento de usuários leigos na busca por informação sobre saúde 

em biblioteca virtual foi estudado por Lourenço (2013). Mesmo tendo essa 

especificidade sobre saúde, pode ser uma boa contribuição, pois descreve conceitos 

importantes de informação, conhecimento, biblioteca virtual, comportamento de 

usuário, marketing e promoção da saúde. Com relação ao usuário, traz uma reflexão 

importante que diz que: “a importância de se conhecer os padrões de 

comportamento dos indivíduos é que, em os conhecendo, torna-se possível lançar 

mão de recursos para alterar comportamentos.” (LOURENÇO, 2013, p.52). 

Lourenço (2013) utiliza a pesquisa bibliográfica e exploratória para conhecer o 

potencial de interatividade comunicacional entre biblioteca virtual e usuário.  Na 

pesquisa de campo empregou um conjunto de instrumentos para a coleta de dados 

que incluiu entrevista semiestruturada e questões para caracterizar o entrevistado. 

Neste aspecto visualizou dificuldades, barreiras e expectativas dos usuários em 

relação às buscas efetuadas na biblioteca virtual, e apresentou sugestões para 

ampliar a interação entre biblioteca virtual e usuário. 

Ainda nesse descritor, Diógenes (2012) que identifica quais são as novas 

tendências das bibliotecas universitárias brasileiras no século 21 e os novos papéis 

dessas instituições no cenário das universidades brasileiras nos próximos dez anos. 

A metodologia da pesquisa foi baseada em pesquisa documental e questionários, 

que coopera com o assunto em estudo, e obteve a opinião dos especialistas sobre 

vários aspectos: liderança, finanças, recursos humanos; usuário, acervo, serviços, 

espaço, novas tecnologias, desafios da universidade e tendências gerais ligadas ao 

Estado, à sociedade, à ciência, à tecnologia e à inovação. 

Os dados revelaram tendências identificadas com expressivo consenso para 

as bibliotecas, como indicadores de novas tecnologias, conhecimento das 

necessidades de trabalho dos usuários e método de buscas por informação, 

demanda de maiores verbas na área de tecnologia de informação; usuários que 

necessitam acesso cada vez mais rápido aos serviços oferecidos; deverão abrigar 

coleções impressas e digitais. 
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Também, os dados demonstraram a percepção dos entrevistados de que a 

biblioteca universitária está inserida em contexto da universidade e do Estado, cujas 

ênfases a serem trabalhadas são: ênfase no processo de ensino no papel do 

professor na construção do conhecimento; preservação da produção intelectual da 

comunidade universitária; ênfase no processo de ensino aprendizagem do aluno; 

ênfase no processo de ensino na inter-relação do ensino, pesquisa, extensão e 

serviços; preservar o conhecimento produzido nessa instituição. 

Através de seus resultados Diógenes (2012) contribui para as discussões e 

reflexões acerca do futuro dessas bibliotecas, no planejamento das bibliotecas 

universitárias brasileiras, na formulação de futuras políticas públicas integradas para 

essa área, hoje inexistentes no Brasil, vindo a auxiliar diretamente no delineamento 

do que precisamos e queremos para o futuro das bibliotecas. 

Na pesquisa do descritor biblioteca do futuro, retornaram três resultados, 

sendo que dois se repetiram. 

O novo resultado apresenta Antônio (2015) que identifica que o rápido avanço 

das tecnologias de comunicação e informação vem modificando o papel da 

educação na sociedade contemporânea, transformando o modo de aprender das 

pessoas: 

Quando a incorporação de novos recursos tecnológicos se torna cada vez 
mais comum, transformando as relações sociais, a cultura, a economia e o 
campo do saber humano, não há mais espaço para o modelo tradicional de 
ensino-aprendizagem. A forma de estudar e aprender vem se 
transformando num ritmo nunca visto antes. (ANTÔNIO, 2015, p. 31). 

A necessidade de competências ligadas à busca e uso da informação e 

exigência constante nesse novo cenário, e os profissionais ligados a educação, 

juntamente com as bibliotecas e sistemas de informação, tem um papel fundamental 

na formação da população. 

A pesquisa de Antônio (2015) verifica o comportamento de busca e uso da 

informação dos alunos do curso de licenciatura em pedagogia, nas modalidades a 

distância e presencial, da Universidade Federal de São Carlos, com enfoque no 

impacto das novas tecnologias sobre este comportamento, através de um estudo 

descritivo-exploratório, a partir de um estudo de caso, com uso de questionário 

aplicado presencialmente. Ao final, após obtenção do diagnóstico do comportamento 

de busca dos alunos, fica evidente como as tecnologias de informação e 
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comunicação, influenciam tal comportamento e também colocam o aluno em uma 

posição de maior autonomia em relação aos acervos tradicionais das bibliotecas. 

Pela pesquisa do descritor serviços de biblioteca retornaram 172 resultados, 

de assuntos variados, inclusive nem tratando sobre bibliotecas. Então, refinei a 

pesquisa da seguinte maneira: em “todos os campos” preenchi “serviços de 

biblioteca”, e nos campos de “título” e “assunto” com a palavra “biblioteca”, que 

retornaram em 37 trabalhos no total. Aqui, dois autores apareceram repetidos, não 

em relação a algum descritor anterior, mas dentro do próprio descritor (Silingovschi 

(2013) e Bezerra (2010) repetiram duas vezes cada), que descontando resulta no 

total de 35 trabalhos. Destes 35, outros três trabalhos se repetiram de descritores 

anteriores. Foram subtraídos 11 trabalhos que podem contribuir de forma muito 

relevante com esse estudo. 

Bacalgini (2016) estuda o acesso de livros eletrônicos (e-books) pelos 

usuários nas bibliotecas universitárias brasileiras. O uso de e-books está aquém do 

esperado nas bibliotecas, e assim investiga o que haveria de problemas na 

produção do serviço de disponibilização de e-books nas bibliotecas que afetem esse 

uso, e que também pode nortear “onde” e “o quê” os usuários estão pesquisando. 

Também analisa a gestão de e-books em bibliotecas universitárias, no intuito de 

compreender melhor o uso de e-books na biblioteca e detectar possíveis problemas 

na produção do serviço.  

A partir de um estudo de caso de uma rede de bibliotecas de uma 

universidade pública brasileira e de revisão de literatura, constatou que há 

problemas na gestão de e-books: comerciais, institucionais, organizacionais e 

conceituais, os quais estão diretamente relacionados com o baixo uso de e-books 

nas bibliotecas universitárias. A base teórica em gestão de serviços identifica a 

relação entre a necessidade de revisão do conceito de serviço de biblioteca 

acadêmica em conjunto com a solução de questões pontuais de gestão, avançando 

no entendimento do problema. 

E como discussão tradicional na área de biblioteconomia os "estudos de 

usuários”, representam uma ferramenta que contribui na gestão das bibliotecas 

universitárias e permite conhecer as necessidades informacionais dos usuários. Em 

seu estudo, Pinto (2016) pesquisa se os usuários discentes da Biblioteca Setorial do 

Instituto de Natureza e Cultura do Campus Benjamin Constant da Universidade 

Federal de Santa Catarina, têm suas necessidades informacionais atendidas, sendo 
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suas particularidades étnicas e culturais consideradas nos serviços ali oferecidos. 

Para isso, identifica o perfil dos usuários; descreve o uso da biblioteca pelos alunos 

de diferentes cursos; identifica a satisfação dos usuários quanto aos serviços 

oferecidos e analisa as diferenças de uso e satisfação dos usuários quanto aos 

serviços da biblioteca, considerando suas diferenças culturais e étnicas. 

Pinto (2016) faz uma pesquisa exploratória e descritiva, apresentando uma 

abordagem mista (quali-quantitativa), e utiliza questionário com questões abertas e 

fechadas. Constata a necessidade de modernização da biblioteca em questão, no 

sentindo de oferecer serviços condizentes com outras bibliotecas de instituições de 

ensino superior federal. 

O trabalho de Costa (2015) é um estudo de caso na Biblioteca Central do 

Núcleo Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Maranhão e analisa as 

transformações ocorridas nos processos de trabalho dos bibliotecários em face à 

implementação de uma nova tecnologia de informação nos procedimentos da 

biblioteca da instituição. 

Embora a pesquisa tenha utilizado somente bibliotecários, sua relevância 

para o auxílio neste estudo está na coleta de dados por meio de questionário e 

pesquisa documental, e também, porque aborda a tecnologia da informação e suas 

implicações nos processos de trabalho das organizações e das bibliotecas; a 

evolução das bibliotecas universitárias e; os processos de trabalho no contexto do 

mundo do trabalho, do trabalho em bibliotecas e a relação com a tecnologia da 

informação. 

Os dados evidenciaram a transformação dos processos de trabalho dos 

bibliotecários em decorrência da implantação dessa nova tecnologia, alternado as 

formas de execução das tarefas, levando-os a adaptar e a criar novas maneiras para 

o desenvolvimento das suas atividades, no sentido de corresponder às demandas 

geradas, o que resultou em um maior controle sobre o trabalho e ocasionou, ainda, 

maior acessibilidade e visibilidade dos serviços da biblioteca à comunidade 

acadêmica. Sobre essa modificação do trabalho, analisa “que o trabalho, em todas 

as suas dimensões evolui e transforma-se para adequar-se aos modos de vida da 

humanidade.” (COSTA, 2015, p. 25). 

Costa (2015) sugere ações para adequação dos processos novos de trabalho 

e conclui que a utilização dessa nova tecnologia de informação ao transformar os 

processos de trabalho dos bibliotecários, afeta as práticas cotidianas, deixando de 
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se utilizar as rotinas manuais combinadas com as tecnologias mecânicas. Esse 

estudo pode colaborar sobre o que mudar para atender a expectativa do usuário 

aqui na UFSM. 

Moreno (2015) em seu estudo propõe e adequa produtos e serviços nas 

bibliotecas do Instituto Federal de Santa Catarina em relação às necessidades 

informacionais do corpo docente do ensino superior, quanto às atividades de 

docência. É importante a abordagem que faz sobre a educação superior no Brasil, 

as bibliotecas universitárias e conceitos de informação e de conhecimento. Mesmo 

levando em consideração somente os docentes, pode auxiliar no sentido em que os 

resultados também afetam os discentes e toda comunidade universitária. 

O instrumento de coleta de dados foram dois questionários distintos, 

aplicados aos bibliotecários e docentes do ensino superior na instituição, e que 

demonstrou que os docentes se utilizam pouco dos recursos informacionais 

disponíveis nas bibliotecas para o desenvolvimento das atividades de docência, 

evidenciando que essa relação precisa ser incentivada, assim como para todos os 

usuários. Declara que “o desempenho e o desenvolvimento dos estudantes 

precisam ser constantemente estimulados, o docente surge como referência para 

estes alunos em sala de aula, participando diretamente das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.” (MORENO, 2015, p. 61). 

Moreno (2015) elenca propostas e adequações de serviços para as 

bibliotecas estudadas que atendam às necessidades de informação dos docentes e 

contribuam para o processo de interação entre bibliotecários e docentes do ensino 

superior. Vai acrescentar para o estudo, visto que também queremos avaliar como 

os docentes da UFSM fazem a utilização dos recursos disponíveis. 

A pesquisa de Andrade (2013) tem foco nos sistemas integrados de 

bibliotecas de instituições federais de ensino superior brasileiras, destacando os 

serviços ao usuário. A área de serviços de referência sofreu os impactos 

decorrentes da instauração do ambiente digital e dos recursos disponibilizados 

nesse meio. O problema está na dificuldade de disponibilizar serviços 

contextualizados ao novo paradigma informacional, visto que a oferta desses 

serviços em bibliotecas universitárias se tornou premissa básica e deve ser centrada 

nos usuários. E complementa: 
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A gestão da biblioteca, por sua vez, interfere diretamente no modus 
operandi do serviço de referência. De fato, a gestão de serviços passa a ter 
papel crucial nas organizações de serviços, principalmente naquelas 
voltadas à prestação de serviços ao usuário, como no caso das bibliotecas. 
(ANDRADE, 2013, p. 142). 

Andrade (2013) propõe uma rede colaborativa de serviços e produtos em 

bibliotecas universitárias que possibilite incrementos para a oferta desses recursos 

ao usuário. Contempla com a fundamentação teórica nas áreas da Ciência da 

Informação e da Biblioteconomia, Gestão da Informação e o Serviço de Referência, 

investigando acerca das redes de apoio de órgãos e instituições às bibliotecas 

universitárias do Reino Unido e dos Estados Unidos no tocante aos serviços ao 

usuário. Trata-se de estudo qualitativo, onde se aplicou o método descritivo. 

A seleção da amostra considera dois ranqueamentos internacionais para 

obter a representatividade regional no país e a coleta de dados, utiliza a entrevista 

dos gestores dos sistemas integrados de bibliotecas das universidades que 

compuseram a amostra. Aponta elementos que possibilitam a melhoria das 

competências das bibliotecas universitárias, de maneira a trazer incrementos na 

área de serviços e produtos de informação, com vistas à melhoria da produção de 

conhecimento na academia em prol do desenvolvimento intelectual e social. 

A função pedagógica educativa da Biblioteca da Universidade do Oeste 

Paulista na formação dos discentes, faz parte do estudo de Silingovschi (2013). 

Nele, a autora verifica se a biblioteca pode influenciar pedagogicamente a vida 

acadêmica dos discentes e se é possível detectar de que maneira se opera essa 

influência sobre os seus usuários, atendendo suas expectativas e exigências 

acadêmicas e informacionais. 

O bibliotecário ao realizar seus serviços, desempenha a função de educador e 

participa no processo de formação profissional dos discentes. A pesquisa examina 

as potencialidades e fragilidades dos serviços oferecidos e ainda, avalia os egressos 

quanto ao seu crescimento acadêmico no decorrer do período que esteve na 

instituição e que utilizou os serviços das bibliotecas, e desta forma comprova a 

participação da biblioteca em sua formação profissional. 

A pesquisa é quali-quantitativa, de natureza exploratória, pois buscou os 

dados diretamente com a população pesquisada. É um estudo de caso, em que 

privilegiou um caso em particular, o de alunos de graduação, modalidade presencial, 

dessa instituição. Foi aplicado um formulário on-line, onde se comprova a relevância 
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e o apoio informacional que os serviços oferecidos pela biblioteca desempenham no 

contexto educacional, destacando a influência educativa dos serviços prestados 

para os discentes da instituição. 

E como as bibliotecas estão passando por mudanças, muitas delas 

relacionadas às inovações tecnológicas das últimas décadas, é necessária uma 

adaptação da biblioteca pública para atender à comunidade na qual está inserida, à 

Sociedade da Informação. Silva (2013), nesse contexto, comenta que: 

Para assegurar a sua sobrevivência na atual sociedade, a biblioteca deve 
acompanhar as mudanças pelas quais está passando a sociedade, a fim de 
prestar serviços de qualidade que atendam às necessidades dos usuários. 
A evolução tecnológica dos últimos anos, como bases de dados e 
periódicos eletrônicos, serviços online e o advento da internet têm solicitado 
uma ampla revisão do papel, das funções e da estrutura administrativa da 
biblioteca pública com o objetivo de se adequar a sociedade da informação. 
(SILVA, 2013, p. 42). 

Silva (2013) descreve e analisa as mudanças ocorridas no contexto da 

biblioteca pública brasileira e identifica as tendências para a instituição. Através da 

pesquisa bibliográfica delineia o processo evolutivo sofrido pelas bibliotecas públicas 

brasileiras desde seu surgimento até os dias atuais. Utiliza questionário e a técnica 

do grupo focal, numa abordagem qualitativa, e foi possível verificar o panorama atual 

e apontar as tendências da biblioteca pública frente às novas tecnologias de 

informação. 

O questionário foi aplicado para especialistas do Distrito Federal; entretanto, o 

resultado foi insatisfatório, tendo em vista o número reduzido de respostas obtidas 

no questionário. O cerne das respostas para os dois métodos fundamentou-se na 

necessidade de fomento de políticas públicas aplicadas ao setor, de forma que as 

bibliotecas promovam não somente a acessibilidade à informação, mas que atuem 

de forma participativa no cotidiano das pessoas a fim de promover mudanças em 

suas realidades. Silva (2013) comprova que as soluções perpassam pela melhoria 

da imagem da biblioteca pública como uma instituição fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade, com destaque para a necessidade de planejamento, 

investimentos em recursos e maior visibilidade no cenário nacional. 

Já o estudo de Duarte (2012), propõe e aplica um modelo para a avaliação da 

satisfação dos usuários de uma biblioteca especializada, em relação aos serviços 

prestados pela mesma. A revisão da literatura deu suporte à construção de um 

modelo para a avaliação dos serviços oferecidos por bibliotecas, definindo o 
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conjunto de critérios de avaliação e elaboração do questionário aplicado em uma 

amostra composta por usuários da biblioteca do Instituto de Engenharia Nuclear. 

Os resultados coletados indicaram que os critérios nos quais a biblioteca teve 

melhor desempenho foram a conservação e a adequação do acervo. Por outro lado, 

os resultados também mostraram que os critérios de atualização e cobertura 

internacional do acervo foram os que demandaram maior prioridade de ações de 

melhoria, visto que tiveram baixo desempenho e foram considerados de alta 

importância para os respondentes. Os resultados visam a melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos, pois ao detectar possíveis demandas, pode-se melhorar o 

desempenho deficiente. Embora trate basicamente de acervo físico, pode ser 

utilizado como subsídio para este trabalho. 

O estudo de Freitas (2012) investiga as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) que são elementos importantes para o acesso à informação, a 

produção de novos conhecimentos e o desenvolvimento científico, estando 

presentes também no contexto do ensino superior e no ambiente das bibliotecas 

universitárias, tanto como recursos de informatização dos serviços técnicos e da 

gestão destas Unidades, quanto no desenvolvimento de produtos e serviços 

baseados em conteúdos digitais de informação. 

Freitas (2012) analisa as características dos leitores e dos tipos de leitura 

desenvolvidos na Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso, 

considerando que atualmente, os recursos de leitura e pesquisa tradicionais dividem 

espaço com novos produtos e serviços, influenciados pelas TIC’s. A pesquisa é 

exploratória, de abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de 

dados, a observação, o questionário, a entrevista estruturada e a observação. 

Num primeiro momento Freitas (2012) observou que os leitores da Biblioteca 

Central correspondem a um público diversificado e dinâmico, composto em sua 

maioria por alunos de cursos de graduação que se encontram cadastrados no 

sistema utilizado na biblioteca. A pesquisa acadêmica corresponde à maior razão de 

uso da biblioteca e, quanto aos produtos e serviços, observou-se que os livros, a 

consulta local, o serviço de circulação de materiais bibliográficos e a utilização do 

ambiente para estudo são os recursos mais utilizados pelos leitores, havendo um 

baixo índice de uso das TIC’s no ambiente da biblioteca, bem como dos serviços 

informatizados. 
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A segunda fase da investigação compreendeu três momentos: abordagem 

dos sujeitos (quando ocorreu o agendamento das entrevistas e observações), 

entrevista estruturada e observação participante, reconhecendo que a maioria dos 

usuários pesquisados é influenciada pelo ambiente, situação e objetivos de 

pesquisa, bem como pela cultura dos leitores. 

A mudança do comportamento dos usuários também é estudada por Novelli 

(2012). O acelerado progresso da Ciência e Tecnologia nas recentes décadas, 

aliado ao advento das tecnologias de informação e comunicação, acarretou um 

enorme crescimento do volume de informações produzidas e disponibilizadas, com 

substituição e diversidade de formatos. Se, por um lado, houve a ampliação na 

oferta de fontes de informação por parte de produtores comerciais, científicos e 

institucionais, com grandes facilidades de acesso à informação, como também a 

mudança no comportamento dos usuários que se tornaram mais virtuais e 

independentes, deslocando-se menos à biblioteca para a realização de suas 

atividades de busca, localização e obtenção de informação e documentos; por outro, 

a falta de competência ou dificuldade dos usuários diante desses novos recursos 

informacionais. 

Diante desse cenário de mudanças, é importante que usuário e bibliotecário 

desempenhem novos papeis. O primeiro precisa ser capacitado para sua autonomia 

no universo informacional e o segundo, por sua vez, para exercer sua função de 

mediador. Identifica-se na prática, que um grande número existente de fontes de 

informação disponíveis na área de Ciência e Tecnologia, em seus variados suportes 

e tipologia, é muitas vezes um dificultador para que os usuários consigam identificá-

las, conhecê-las e acessá-las de forma autônoma, eficiente e eficaz. 

Dessa forma, Novelli (2012) investiga e identifica tendências de aplicação de 

ferramentas para as atividades de mediação dos processos de busca, acesso e 

aprendizagem do uso de fontes de informação em bibliotecas universitárias; 

examina propostas de uso das ferramentas para as bases de dados bibliográficas 

on-line e aponta sugestões de ferramentas, suas características e potencialidades 

de seu uso e que poderão ser adotadas por bibliotecas universitárias. A pesquisa é 

exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa, incluindo a coleta de dados 

específicos referentes à disponibilização de ferramentas para mediação do uso de 

fontes de informação em websites de bibliotecas universitárias. A amostra foi 

composta por 24 bibliotecas de universidades internacionais e nacionais. 
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Fica identificado um panorama geral de como as bibliotecas universitárias 

estão realizando o processo de mediação das fontes de informação, especialmente 

em relação às bases de dados bibliográficas, na forma de como elas podem 

desempenhar seus papeis de mediadoras, incentivando o desenvolvimento da 

competência em informação de seus usuários e instrumentalizando o processo de 

geração do conhecimento, e, com isso, contribuir para que eles façam o melhor uso 

possível das tecnologias e fontes de informação em suas atividades acadêmicas e 

profissionais. 

O estudo de Bezerra (2010) está vinculado à avaliação institucional onde foca 

o tema da avaliação da qualidade das bibliotecas universitárias, e realiza um 

diagnóstico da qualidade das bibliotecas universitárias verificando se há associação 

com os resultados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 

pela opinião dos estudantes. A pesquisa investiga a satisfação dos usuários quanto 

ao acervo, instalações físicas, atendimento e horário e aborda a evolução das 

teorias da avaliação da aprendizagem, as várias perspectivas do conceito de 

qualidade em educação, além das reformas do Estado, e o desenvolvimento dos 

sistemas de avaliação implantados pelo Estado brasileiro. 

Interessante que traz uma síntese da trajetória das bibliotecas universitárias 

brasileiras, destacando as principais questões relativas ao planejamento e à 

avaliação, abordando também a gestão da qualidade em serviços nas bibliotecas 

universitárias, bem como a relação destas unidades de informação com as 

atividades acadêmicas. E afirma que: 

A gestão da qualidade em bibliotecas busca apoio nos estudos de recepção 
que ganham lugar de destaque nas pesquisas em comunicação. À luz 
desse novo modelo comunicacional, a biblioteca não pode ser mais situada 
exclusivamente na posição de um órgão emissor, e o usuário apenas de 
receptor. Deve-se dar audiência ao usuário para planejar serviços que 
satisfaçam suas necessidades e expectativas. (BEZERRA, 2010, p. 74). 

A biblioteca apresentou um desempenho insatisfatório no que diz respeito à 

quantidade e disponibilidade de equipamentos de informática, ao mobiliário e 

acervo, em relação ao atendimento das necessidades de informação, à quantidade e 

à atualização e também quanto ao espaço para estudo individual. Bezerra (2010) 

conclui que a qualidade da biblioteca tem relação com a qualidade da formação dos 

discentes. 
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Ainda como parte da revisão bibliográfica, foi analisado o banco de dados da 

SciELO, que é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos brasileiros, e faz parte do Projeto Fapesp/Bireme/CNPq. O 

acesso ao banco SciELO foi pelo Portal de Periódico Capes, via acesso remoto 

Comunidade Acadêmica Federada. Assim, obteve-se acesso ao conteúdo assinado 

do Portal de Periódicos, disponível somente para instituições que aderiram a esse 

serviço, provido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. 

A revisão foi feita a partir dos mesmos descritores pesquisados anteriormente 

na BDTD: pesquisa de usuários de bibliotecas; biblioteca hoje; usuários de 

bibliotecas universitárias; biblioteca do futuro e serviços de biblioteca. 

A pesquisa foi executada com todos os descritores relacionados e, para cada 

um, foram aplicados três filtros: ano de publicação (2010 até 2017); idioma 

(português) e WoS Áreas Temáticas (Ciência da Informação e Biblioteconomia). A 

plataforma Web of Science (WoS) disponibiliza o conjunto dos periódicos para as 

principais comunidades de pesquisa de todo o mundo. 

Após aplicação dos filtros resultaram 41 artigos científicos, sendo que alguns 

apareceram repetidos em relação à BDTD (produtos de dissertação/tese) e entre os 

diferentes descritores utilizados. Foram subtraídos um total de oito trabalhos, 

considerados como contribuição importante para serem analisados neste caso. 

Realizando a busca por pesquisa usuários biblioteca, retornaram 13 

resultados sendo que dois que são produtos de dissertação/tese, foram 

desconsiderados aqui e destacados na busca pela BDTD: Duarte e Costa (2017) e 

Novelli; Hoffmann e Gracioso (2014). Então, dos 11 restantes, três foram 

considerados como contribuição nesse estudo. 

O artigo de Campos; Silva e Pinto (2015) fundamenta-se na pesquisa com 

usuários da informação jurídica, em um levantamento que investiga o grau de 

satisfação dos usuários da Biblioteca Dr. João Baptista Bonnassis, situada na 

Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Santa Catarina, em relação ao acervo 

e aos serviços prestados, com o objetivo de identificar o perfil dos usuários da 

Biblioteca; conhecer a opinião desses quanto à relevância e suficiência dos itens do 

acervo; verificar o conhecimento dos usuários quanto aos serviços existentes na 

unidade; descrever os serviços utilizados pelos usuários; detectar possíveis 

carências do acervo e dos serviços prestados. A pesquisa é exploratória e descritiva, 

cujo procedimento técnico é um estudo de caso. 
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Na coleta de dados utilizou-se um questionário, destinado a usuários internos 

e externos que se encontram envolvidos comumente com a área de Direito. Entre as 

principais constatações estão as de que 90,47% dos investigados avaliam o acervo 

da unidade como muito bom, bom ou excelente, e medido pelos mesmos critérios, 

85,71% dos respondentes afirma que os serviços prestados atendem suas 

necessidades. Concluíram que a maioria dos serviços é conhecida e utilizada, 

mensalmente, pelos usuários, bem como o acervo vem atendendo-os de forma 

satisfatória. Embora o enfoque tenha sido o acervo, a pesquisa de usuários pode ser 

fonte útil de informação. 

Damasceno e Mesquita (2014) analisam o comportamento dos usuários de 

uma instituição pública federal, o Instituto Federal de Minas Gerais no Campus 

Bambuí, onde se utilizou como instrumento de pesquisa um questionário fechado. 

Os dados coletados foram tratados estatisticamente, com a aplicação das análises 

descritiva, fatorial e discriminante. 

As referências teóricas foram fundamentadas no marketing de serviços; na 

qualidade dos serviços oferecidos nas unidades de informação; o comportamento 

dos usuários de bibliotecas; a infraestrutura administrativa e técnica; e a utilização 

das bibliotecas. Identificaram fatores relacionados à utilização da biblioteca, sendo 

que destes, o fator acesso/divulgação é o que possui maior relação com a baixa 

utilização dos serviços de uma biblioteca, seguido em menor escala pelo fator 

incentivo à leitura. O fator divulgação é importante a ser refletido neste trabalho. 

Gomes (2014) aborda como resultado de pesquisa bibliográfica, o percurso 

histórico da biblioteca enquanto espaço social de cultura, evidenciando os contextos 

que fizeram emergir três paradigmas que nortearam o trabalho da biblioteca: da 

conservação, difusão e apropriação cultural. Tais paradigmas definiram as funções 

da biblioteca pública, sendo que o paradigma da apropriação cultural foi promotor de 

uma consciência mais clara quanto ao lugar relevante da mediação da informação 

pela biblioteca. Ao posicionar a apropriação cultural no centro da missão desse 

ambiente social, os comportamentos e necessidades dos seus usuários 

conquistaram o status de objeto de atenção para o desenvolvimento do trabalho com 

a informação, tornando mais evidente a condição da biblioteca enquanto espaço de 

mediação cultural. 

Esse debate aponta a necessária ressignificação das atividades e práticas 

culturais desenvolvidas pela biblioteca, como também de suas práticas gestoras, de 
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modo a assegurar uma perspectiva dialógica do seu trabalho, necessária ao 

processo de mediação e apropriação da informação. Gomes (2014) conclui que a 

constituição e preservação da memória foram elementos determinantes do 

aparecimento da biblioteca, enquanto o "olhar" para os comportamentos e 

necessidades dos usuários foi determinante dos debates acerca da mediação e 

apropriação da informação. Na atualidade, a biblioteca pública é convocada a atuar 

tanto no domínio da memória, quanto da mediação e da identidade social, 

desenvolvendo ações orientadas por esses três paradigmas que circunscreveram 

sua própria existência. 

Transitar pelos paradigmas da conservação, da difusão e da apropriação 

cultural é o desafio a ser enfrentado pela biblioteca pública no cumprimento de sua 

missão social. A transformação da biblioteca é necessária à medida que suas 

funções também se alteraram. 

Buscando por biblioteca hoje obteve-se três retornos, sendo que um foi 

considerado dentro do assunto em estudo. 

A origem da biblioteca é estudada por Ferraz (2014). Ela aborda a biblioteca 

pública, seu significado, importância social e desafios na contemporaneidade e tenta 

esclarecer, o surgimento das bibliotecas públicas e os conceitos utilizados para este 

termo, que irão embasar sua atuação e a construção de suas políticas. Ainda analisa 

a importância social da biblioteca pública no século 21, que acolhe e articula as 

diversas manifestações artísticas e culturais. Reconhece os principais desafios que 

as bibliotecas públicas enfrentam hoje, seja na elaboração de políticas públicas, seja 

na captação de recursos via mecanismos alternativos de financiamento, como forma 

de viabilizarem suas ações. Descreve também, a atuação da Superintendência de 

Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário de Minas Gerais, e também as ações do 

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais. 

Pesquisando pelo descritor usuários bibliotecas universitárias, obteve-se nove 

resultados, sendo que um é produto de tese/dissertação, Novelli; Hoffmann e 

Gracioso (2014) e, dois artigos foram selecionados com essa temática. 

O Serviço de Referência Virtual (oferta de serviço de referência em contexto 

eletrônico) por meio da utilização das TIC’s é destacado por Damian (2017). Existe 

uma série de recursos que podem ser explorados em benefício das bibliotecas 

universitárias e de seus usuários que interagem por meio dessas tecnologias. 

Investiga o serviço de referência virtual do ponto de vista dos usuários, por meio de 
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um levantamento que considera ferramentas desenvolvidas e utilizadas em negócios 

eletrônicos. Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas por meio da 

aplicação de questionários disponibilizados em meio eletrônico e grupos focais e 

identificados no Serviço de Referência Virtual os atributos mais relevantes, como o 

funcionamento do site e a oferta de acesso a conteúdo eletrônico atualizado, entre 

outros. 

Soares e Sousa (2015) trazem outro estudo que analisa a percepção dos 

usuários de um sistema de bibliotecas acerca da qualidade dos serviços prestados. 

Para atender a esse objetivo utilizam um questionário, onde destacam a expectativa 

dos usuários em relação aos serviços que demonstram ser confiáveis, mas que 

podem ser prejudicados devido aos equipamentos e infraestrutura deficientes. 

Comparam valores das diferenças entre expectativa e percepção, o que enseja que 

devem ser realizadas melhorias em vários aspectos na prestação dos serviços para 

que sejam considerados de qualidade pelos usuários. 

Já o descritor biblioteca do futuro, trouxe um resultado relacionado ao tema. 

Carvalho Silva (2013) aborda a complexidade histórica da biblioteca. Discute 

sobre as concepções multitemporais da biblioteca e suas relações no âmbito de 

diferentes conceitos e percepções de história, como Paul Veyne, Edgar Morin e Eric 

Hobsbawm. O estudo compõe uma revisão bibliográfica, buscando entrelaçar a 

biblioteconomia e a história e as literaturas, no qual o autor constata que a biblioteca 

é multitemporal porque se estabelece em diversos contextos históricos, com 

diálogos a partir do presente e a concepção integrada entre tempos passado, 

presente e futuro. As transformações históricas das bibliotecas são plurais e se 

consolidam a partir de diálogos e integrações diversas. 

O descritor serviços de biblioteca trouxe 15 resultados, sendo dois deles, 

repetidos de descritores anteriores Campos; Silva e Pinto (2015) e Damasceno e 

Mesquita (2014), e que resultou em um artigo selecionado. 

Paletta et al. (2015) contextualizam a discussão sobre os Estudos de 

Usuários de informação pela revisão bibliográfica crítica e da evolução histórica do 

conceito. Os autores mapeiam os fundamentos da área e seu reflexo nas grades 

curriculares dos cursos de graduação em Biblioteconomia na Universidade de São 

Paulo, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal de Santa Catarina e 

Universidade de Brasília. Os resultados permitem afirmar que os Estudos de 
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Usuários devem ocupar uma posição relevante no processo de formação do 

bibliotecário e na definição dos serviços de informação oferecidos pela biblioteca. 

Através desse panorama construído pela revisão das bibliografias, aliado aos 

resultados obtidos com a aplicação do questionário, considero possível fazer uma 

ligação em relação ao que se tem hoje nas bibliotecas da UFSM com o que será 

necessário mudar, incrementar e implementar, no intuito de que os serviços sejam 

conhecidos, oferecidos e utilizados de maneira rápida e eficiente.  

Para isso, muitos temas que se apresentaram aqui, precisam ser melhor 

compreendidos e colocados em prática nas bibliotecas da UFSM ou em qualquer 

biblioteca. Inicialmente, abordar a gestão como imprescindível na implantação de 

ferramentas de qualidade (da informação, de serviços, no ambiente, etc.). Também, 

o reconhecimento das bibliotecas como unidades de informação no apoio da ciência 

e tecnologia, melhorando cada vez mais o tratamento dado à indexação da 

informação, ficando facilitado seu acesso diante da evolução tecnológica diária.  

O comportamento do usuário mudou e os bibliotecários e bibliotecas precisam 

desempenhar novos papéis, principalmente as bibliotecas universitárias, 

direcionadas na formação e pesquisa, com grande impacto na educação. 

Nos estudos encontrados com ênfase nos usuários e serviços, todos têm 

relação com a qualidade dos serviços e com o grau de satisfação dos usuários. É 

importante saber a opinião do usuário, pois assim pode-se propor e adequar 

produtos e serviços de acordo com o novo modelo informacional. Considero 

importante ele conhecer os serviços para poder opinar sobre eles, por isso deseja-se 

saber o que ele conhece. Mesmo que este estudo não seja uma pesquisa de 

satisfação, os trabalhos me embasaram para o conhecimento necessário.    

Por fim, historicamente, entende-se a biblioteca enquanto espaço social de 

cultura, e que convém ressignificar suas atividades e práticas culturais 

desenvolvidas, enfrentado os desafios da contemporaneidade.  

 



52 

4 A BIBLIOTECA CENTRAL E O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFSM   

A Universidade de Santa Maria (USM), foi fundada pela lei n. 3.834-C, de 14 

de dezembro de 1960. Concomitantemente foi criada a biblioteca, que funcionou no 

centro da cidade, no prédio onde era exercida a Administração Central, com a 

finalidade de organizar um espaço para abrigar os livros dos cursos existentes: 

inicialmente reuniu as coleções bibliográficas das Faculdades de Farmácia, 

Medicina, Odontologia, Veterinária, Agronomia, Belas Artes, Politécnica, Filosofia, 

Ciências e Letras. (BIBLIOTECA CENTRAL, 201?b). 

O primeiro estatuto da USM foi aprovado pelo Conselho Universitário na 

sessão realizada em 19 de junho de 1962. No Regimento Interno da USM, aprovado 

nesta data, a biblioteca era constituída de duas seções: Catalogação e 

Classificação; Referência e Intercâmbio. Em 1965, a partir da lei n. 4759, de 20 de 

agosto, que dispôs sobre a denominação e qualificação das universidades federais, 

passou a USM a ser denominada Universidade Federal de Santa Maria, adotando a 

sigla UFSM (ZAMPIERI, 2011).  

O projeto arquitetônico da biblioteca que é de 1966. O primeiro projeto 

aparece nas plantas técnicas estudadas para o novo campus, em julho de 1962 e 

depois na de abril de 1966, ou seja, inicialmente em 1960, o programa de uma 

biblioteca que concentrasse o arquivo da universidade vinculado a diversos cursos 

não era pensado, e depois acabou sendo incorporado ao programa arquitetônico do 

campus, conforme planta abaixo (ZAMPIERI, 2011). 

Para o desenvolvimento do plano piloto da Cidade Universitária da UFSM, 

foram convidados dois arquitetos mineiros radicados no Rio de Janeiro, Oscar 

Valdetaro e Roberto Nadalutti. Na Figura 1 observa-se o projeto do plano piloto.  
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Figura 1 - Implantação do projeto para o campus de Santa Maria; planta datada de 4 de abril de1966, 
.               e que representa o detalhamento realizado em julho de 1962, sendo que o Plano se .             
.               mantém. Demarcação dos setores do projeto através da diferenciação de cores e nomes         
.               subjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Zampieri (2011, p. 131). 

A construção do prédio da biblioteca aconteceu entre os anos de 1967 e 

1972. A seguir as fotos mostram as fases da construção, que ocorreu 
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simultaneamente com outros prédios na UFSM. Conforme as Figuras 2 e 3, observa-

se a placa indicativa da obra, de quatro pavimentos, com paredes externas em fase 

final de construção e a obra em avançado estágio de construção, com as paredes 

externas ainda sem acabamento, respectivamente. 

 
  Figura 2 - Construção da Biblioteca Central 1967 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    Fonte: Pavezi (2010, p. 161). 

   Figura 3 - Construção da Biblioteca Central 1969 

 

 

 

 

 

 

                

   

   

 

  Fonte: Pavezi (2010, p. 163). 

 

Seguindo o histórico da página da BC, por meio da portaria n. 5.114/71, a 

Biblioteca Central da UFSM passou a denominar-se Biblioteca Manoel Marques de 
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Souza - Conde de Porto Alegre1 e estava localizada no prédio da Administração 

Central no centro da cidade.  

A inauguração foi no dia 3 de dezembro de 1972, em ato que contou com a 

presença de autoridades civis, militares, eclesiásticas, professores e representantes 

do Diretório Acadêmico da UFSM. Passou a ser o prédio 30 do campus, 

denominado Biblioteca Central Manoel Marques de Souza - Conde de Porto Alegre, 

com 8.237m² de área (PAVEZI, 2010). 

A  Figura 4 mostra a frente do prédio, com a obra já concluída. Toda a 

fachada foi revestida com pastilhas cerâmicas. 

 

  Figura 4 - Construção da Biblioteca Central 1972 

             

Fonte: Pavezi (2010, p. 165). 

De acordo com a descrição física de Pavezi (2010, p. 29), o prédio: 

                                                
 
1Manuel Marques de Souza, Conde de Porto Alegre (Rio Grande, 13 de junho de 1804 - Rio de 
Janeiro, 18 de julho de 1875), apelidado de "O Centauro de Luvas" (porque era um soldado de 
cavalaria muito bem-educado e sempre impecavelmente fardado). Foi um militar, político, 
abolicionista e monarquista brasileiro. Ele nasceu em uma família rica e de tradição militar, entrando 
no exército em 1817 quando ainda era criança. Casou, em primeiras núpcias, com Maria Balbina 
Álvares da Gama, com quem teve uma única filha: Maria Manuela da Gama Marques. Casou, em 
segundas núpcias, com Bernardina Soares de Paiva, com quem teve duas filhas: Maria Bernardina 
Marques de Sousa e Clara Marques de Sousa. Entre os descendentes de sua filha mais velha, Maria 
Manuela da Gama Marques, destaca-se José Mariano da Rocha Filho, fundador e primeiro reitor da 
Universidade Federal de Santa Maria.  
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Marques_de_Sousa>. 
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está situado junto a Avenida Principal, entre o Hospital Universitário e o 
lago, possuindo uma estrutura em concreto armado com 3 pavimentos, com 
uma área total de 7080m². No subsolo está situado o depósito de livros, 
fotografia, microfilmes, reparação, restauração e encadernação, embalagem 
e desembalagem e sanitários. No pavimento térreo encontram-se o hall de 
entrada, locais de exposição, catálogos, catalogação e preparação, sala do 
diretor, secretaria e periódicos. O segundo pavimento tem amplos salões de 
leitura, existindo ainda um mezanino neste pavimento. Possui sistema de 
ar-condicionado para uma área de 4900m², ou seja: depósito de livros, 
catalogação e preparação, catálogos, área administrativa e parte dos salões 
de leitura. Possui, ainda, 2 elevadores e 6 monta-cargas.  

Segundo Arabidian (2013) o ar condicionado projetado nunca entrou em 

operação, e também dois elevadores sociais projetados não foram instalados. 

Zampieri (2011) descreve que a BC é a única edificação do projeto inicial 

voltada diretamente ao setor de ensino que possui tipologia diferenciada, justamente 

por apresentar um programa específico e que atende a toda a comunidade 

universitária. A descrição é bem detalhada e 
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seria a ‘menina dos olhos’ dos arquitetos, em termos de edificação 
construída, sendo a que mais agradou aos próprios autores do projeto da 
cidade universitária como um todo. O projeto é realmente bastante 
interessante, e resulta de um partido arquitetônico simples, porém 
expressivo. A edificação é um volume puro de base retangular com pátio 
central, resolvida em três pavimentos, sendo um subsolo, o térreo e o 
pavimento superior, além do mezanino. O subsolo não é perceptível a partir 
da fachada principal, voltada à Avenida Principal, sendo visível apenas nas 
laterais e na fachada posterior. Este se conforma como uma base onde o 
restante da edificação apoia-se. O acesso principal é feito em nível, no 
pavimento térreo, que se apresenta recuado em relação ao pavimento 
superior, circundado por uma varanda em toda a sua extensão, demarcada 
pela disposição ritmada dos pilares de seção quadrada do pilotis. O 
pavimento superior fica elegantemente apoiado sobre estes pilares, 
conferindo certa leveza à massa edificada. A estrutura é em concreto 
armado, com pilares modulados em uma malha de 6,0x6,0 metros, com 
balanço de 1,25m do segundo pavimento em relação à fileira de pilares 
mais externa. As fachadas são tratadas conforme a orientação solar. A base 
da edificação, composta pelo subsolo, é um volume predominantemente 
fechado, com aberturas tipo janelas em fita, na parte superior das paredes. 
Este não está situado exatamente sob a projeção do volume representado 
pelo segundo pavimento, ele é ligeiramente maior nas faces leste e sul, 
configurando um espaço descoberto no terraço do volume nestas porções. 
Ao subsolo é atribuído o uso de armazenamento das obras literárias. O 
volume recuado, representado pelo pavimento térreo, possui grandes 
aberturas envidraçadas nas fachadas norte, sul e oeste, já que a projeção 
de 3,6 metros do pavimento superior garante a proteção da incidência solar 
direta. A fachada leste é tratada diferente, com aberturas em fita na parte 
superior. Estas grandes aberturas envidraçadas predominante no térreo se 
dão na parte central de cada uma das fachadas, sendo as esquinas, os 
encontros entre planos de fachadas distintas, composto por alvenaria 
revestida por pastilhas cerâmicas. Estas superfícies envidraçadas alcançam 
todo o pé-direito do pavimento, ou seja, configuram planos desde o piso até 
o forro, cuidado que garante maior elegância ao conjunto. A solução das 
aberturas deste pavimento está também intrinsecamente relacionada aos 
usos internos, uma vez que as áreas junto às fachadas norte e sul são de 
leitura, na fachada oeste está o acesso principal e área de convívio, 
enquanto na fachada leste estão salas de trabalhos de apoio à Biblioteca. O 
pavimento superior, de pé-direito duplo, reserva- se ao recolhimento dos 
estudos individuais, no mezanino, e em grupo, além de uma pequena parte 
destinada ao acervo da biblioteca. Grandes aberturas envidraçadas são 
dispostas nas fachadas leste e sul; enquanto as fachadas norte e oeste 
possuem pequenas aberturas, protegidas por brises verticais em alvenaria, 
amenizando a horizontalidade deste volume suspenso. O pátio interno 
fornece iluminação e ventilação para compartimentos concentrados na parte 
central da edificação, mais vinculados à administração da biblioteca. Além 
disso, possibilita uma otimização da ventilação, através de utilização de 
ventilação cruzada em algumas partes dos ambientes de estudo e de 
acervo. A edificação como um todo realmente resulta em uma composição 
bastante apropriada, comparável a grandes obras da arquitetura moderna. 
(ZAMPIERI, 2011, p. 154). 

A Figura 5 apresenta a Biblioteca Central Manoel Marques de Souza já 

concluída, com nome na fachada e os acessos finalizados. 
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Figura 5 - Biblioteca Central Manoel Marques de Souza - Conde de Porto Alegre 1975 

            

Fonte: Acervo fotográfico DAG/UFSM. 

 

Como se observa no projeto inicial da Cidade Universitária, a BC ficaria ao 

lado do lago artificial que, por problemas técnicos de topografia, não chegou a ser 

executado e inundado. Ainda hoje o entorno possui o curso d’água natural, 

atualmente canalizado, que alimentaria esse lago. Desse modo, devido à 

proximidade com o curso d’água existente, o terreno no qual fora construída era 

caracterizado como um banhado que necessitou ser previamente terraplenado e, 

posteriormente, aterrado para viabilizar a construção do estacionamento à sua 

frente. Com terreno de solo instável se requeria estudo que não fora previsto à 

época de sua construção. Devido a essa inadequação, as lajes e paredes do 

subsolo apresentam problemas estruturais, como rachaduras e inclinações 

consideráveis, agravados pela sobrecarga do acervo que armazena. 

Segundo Arabidian (2013, p. 46), 

Embora o crescimento natural do acervo tenha agravado a situação, 
entende-se que apenas evidencia uma inadequação de uso recorrente nos 
projetos arquitetônicos voltados às Bibliotecas, apesar dos programas de 
necessidades originais terem sido atendidos no projeto arquitetônico 
elaborado por Valdettaro e Nadalutti.  

 

Internamente, localizado no hall de entrada do prédio, temos o mural (Figura 

6) do pintor, fotógrafo e muralista santa-mariense Eduardo Trevisan, que representa 
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a história do papel, da escrita e do livro: a Odisseia da Comunicação, trabalho 

explicado no vídeo da Professora Vani Terezinha Foletto2. 

 
Figura 6 - Mural produzido pelo artista plástico Eduardo Trevisan na década de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: A autora, adaptação do painel de Eduardo Trevisan (2018). 

Uma descrição minuciosa do mural é encontrada na revista institucional O 

Quero-Quero (1973) que o descreve assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
2 FOLETTO, Vani Terezinha. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=q3L04B5UQT8&feature=player_embedded>. 
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Na fóto, o grande mural, obra singular criada pelas mãos privilegiadas de 
Eduardo Trevisan. A história do papél, da escrita e do livro. Um tema 
histórico sôbre o qual o artista colocou toda sua arte. Figuram no mural os 
elementos mais característicos dos aspectos históricos: o livro escrito pelo 
homem. A primeira escrita a fogo recebida por Moises no Monte Sinai, onde 
se destaca um dos maiores mandamentos divinos – “Não matarás”, 
culminando com a figura de Gutemberg, imprimindo a Bíblia, onde se 
observa a prensa na sua forma mais primitiva. Compreendido entre esses 
dois aspectos mais salientes desfilam num segundo plano desde a primeira 
manifestação do homem pela grafia; o homem das cavernas gravando nas 
paredes as grandes figuras dos manutes. Vemos, ainda, os fenícios 
gravando em cerâmica os mais primitivos assuntos: a escrita cuneiforme, o 
homem fazendo símbolos nas rochas, etc. Figuram, ainda, no mural a 
escrita hierática e hioroglifa. No alto Egito, o Faraó recebendo das mãos dos 
escravos os papiros recolhidos à margem do Nilo. Ali então os monges da 
idade média gravando as suas admiráveis iluminuras. Observa-se os velhos 
apóstolos gravando e lendo as suas históricas Epístolas. A figura de 
Champagnion aparece como traduzindo a Pedra de Roseta e que 
oportunizou as chaves da escrita egípcia. Os célebres papiros do Mar Morto 
estão figurando na arte de Trevisan. Êles hoje fazem parte do Museu de 
Londres. Além disso, existem detalhes sugerindo o trabalho milenar do 
homem na sua busca constante e persistente do processo da maior 
comunicação. Cita o mural, os chineses como os verdadeiros inventores do 
papel. Realmente Trevisan colocou toda sua sensibilidade, aliando a história 
a arte, num rítimo saboroso, onde um tema de tanta expressão foi jogado 
através da forma e da cor numa grande composição. (O QUERO-QUERO, 
1973, p. 9). 

Conforme informações disponíveis na página da Biblioteca Central da UFSM 

(201?c), na década de 1970 foi criada a Biblioteca do Centro de Educação, que 

desde a década de 1960 funcionou como uma sala de leitura, e foi denominada 

Biblioteca Professora Carmem Silveira Netto3, a qual teve participação significativa 

em suas ações relacionadas à valorização da biblioteca.  

Com a mudança da biblioteca para o campus em 1972 foi criado um anexo no 

prédio da antiga Reitoria com o objetivo de atender aos cursos de graduação e pós-

graduação que funcionavam no centro da cidade. Em 25 de outubro de 1972, no 

Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, extensão da UFSM, inaugurou-se a 

Biblioteca João Francisco Martins, que mais adiante passou a ser setorial da BC. 

                                                
 
3 Nascida em 1914 em Tupanciretã, Irmã Consuelo foi batizada com o nome de Carmem Silveira 
Netto. Sua fé ao franciscanismo permeou sua vida dedicada ao ensino. Em 1938, iniciou suas 
atividades docentes no magistério secundário em Porto Alegre. Posteriormente lecionou por 20 anos 
Português, Espanhol, Francês e Latim no Colégio Sant’Anna. Irmã Consuelo foi fundadora e primeira 
diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, FIC, em 1955, sendo 
esta uma das instituições que deram origem ao Centro Universitário Franciscano. Foi também 
fundadora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFSM, em 1964, e do primeiro Curso de 
Pós-graduação em Educação, em 1970. Suas atividades como professora se estenderam ao ensino 
superior, em que contribuiu com seu conhecimento em sala de aula até a década de 80. No meio 
acadêmico, a docente é lembrada como uma das figuras de maior destaque para formação do perfil 
cultural e educação de Santa Maria. Fonte: PEREIRA (2012).   

 



61 

Até 1978 os trabalhos técnicos e administrativos eram exercidos por pessoas 

sem formação biblioteconômica. No ano de 1978, pela resolução n. 17/78, a BC 

passou a ser órgão suplementar central da Reitoria. Diversas melhorias foram sendo 

incrementadas, tais como: empréstimo a domicílio a toda a comunidade 

universitária, substituindo o empréstimo exclusivo para professores e funcionários, 

livre acesso às estantes substituindo o sistema de acervo fechado, mudanças na 

ocupação do espaço físico proporcionando melhor distribuição do acervo nas 

estantes, separação do catálogo dicionário em catálogo dividido por autor, por título 

e por assunto. Na Figura 7 observa-se o funcionamento do setor de empréstimo a 

domicílio, à esquerda, e também o livre acesso dos usuários às estantes, à direita. 

 
 
Figura 7 - Configuração da década de 70 para o setor de empréstimo (à esquerda) e disposição de   .   
.                livros (à direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de arquivo da BC. 

 

Acompanhando a tendência nacional, a partir de 1979 houve a implantação 

de novos serviços e outras melhorias, tais como: comutação bibliográfica, 

empréstimo entre bibliotecas, crescimento do acervo bibliográfico, publicação de 

material de divulgação e informação, permuta de periódicos com outras instituições, 

reforma do prédio, com a expansão e melhor aproveitamento do espaço físico, 

instalação de cabines de estudo individual e em grupos, elaboração de organograma 

e regimento interno, orientação e treinamento de usuários. Com a expansão do 

acervo da BC e para facilitar o acesso dos alunos aos materiais específicos de sua 

área, surgiu a necessidade de descentralizar a coleção, originando assim, aos 

poucos, as bibliotecas setoriais. 



62 

A Biblioteca do Centro de Educação Física e Desportos foi criada em 1982 

com a finalidade de atender usuários do centro. O material bibliográfico era 

composto em sua maioria de fotocópias de livros como alternativa de minimizar as 

carências de investimento. O acervo era fechado, o que não permitia o acesso livre 

as estantes. Com a promulgação da lei n. 9.618/98, que regulou os direitos autorais 

no Brasil, foram retirados os materiais fotocopiados e buscou-se recursos 

orçamentários para aquisição de material permanente. Os usuários passaram a ter 

livre acesso ao acervo. 

Em 1983 o anexo da BC, instalado no centro da cidade, passou a ser 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais e Humanas, sendo a primeira 

setorial oficializada da BC, tendo como responsável um bibliotecário lotado na BC. 

Em 11 de junho de 1990 o Centro de Artes e Letras inaugurou uma sala de 

estudos, criada com a finalidade de auxiliar na formação e guarda do acervo de 

publicações necessárias às consultas dos alunos, professores e profissionais do 

Centro, sem saber que se tornaria mais adiante, uma biblioteca setorial. Em 6 de 

agosto do mesmo ano foi implantada a Biblioteca do Centro de Tecnologia para 

atender as áreas da engenharia e arquitetura, também independente da BC. 

A BC adotou o Sistema de Automação de Bibliotecas - SAB2 - em 1991, 

iniciando a informatização do acervo. Em 1992 foi criada a Biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências Rurais, organizada por um bibliotecário cedido pela BC desde 

1991, inicialmente em tempo parcial, depois em tempo integral. Seu acervo foi 

integrado ao sistema utilizado na época. 

Desde 1993 a BC divide espaço com o Curso de Arquitetura e Urbanismo, 

que ocupa parte do andar térreo com salas de aula, laboratórios, ateliês e a 

coordenação do curso.  Com mais uma vaga de bibliotecário autorizado pelo MEC, 

em 5 de dezembro de 1994 foi criada a Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 

Naturais e Exatas, atendendo inicialmente o Curso de Pós-graduação em Física e 

depois os cursos de Matemática e Estatística. Mais adiante passou a atender todos 

os demais cursos do Centro. A Biblioteca do Centro de Educação Física e Desportos 

passou a incluir seu material bibliográfico no sistema informatizado em 1996, 

segundo orientações técnicas de cadastramento da BC, não havendo nenhum 

profissional de biblioteconomia como responsável. 

Em 1999 a BC adotou o Sistema Bibliotech, transferindo os dados de sua 

base bibliográfica para o novo sistema, mais moderno que o SAB2. 
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A Biblioteca do Centro de Tecnologia passou a incluir seu material 

bibliográfico no sistema informatizado em 2000. Foi lançado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o Portal de Periódicos, permitindo o 

acesso ao texto completo de artigos de cerca de 2.000 títulos de periódicos 

científicos. 

Em 2001 foi instalada na BC a ilha de atendimento aos usuários do Portal de 

Periódicos Capes, constituída por quatro computadores e duas impressoras, e em 

2002 foi integrada ao sistema da BC a Biblioteca Setorial do Centro de Educação, 

que passou a incluir seu material bibliográfico, cadastrado por uma profissional 

bibliotecária, especialmente contratada. Em junho a Biblioteca Setorial do Centro de 

Tecnologia passou a operar o empréstimo automatizado, pelo Sistema Bibliotech, 

tornando-se setorial. A BC faz a assinatura de convênio para a implantação da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD - no ano de 2003. A Biblioteca 

Setorial do CCR foi a pioneira na implantação do sistema SIE. 

Já em 2004, as bibliotecas da UFSM adotaram o Sistema Integrado para o 

Ensino (SIE), transferindo os dados de sua base bibliográfica para o novo sistema. 

Esse sistema foi desenvolvido pelo CPD da UFSM e integra os módulos Acadêmico, 

Recursos Humanos, Execução Orçamentária e Biblioteca entre outros. Ingresso de 

uma bibliotecária designada para incluir no SIE o acervo da Biblioteca Setorial da 

Educação e Letras. A ilha de inclusão digital doada pelo governo federal foi instalada 

em 2005 na BC, visando a aproximação dos usuários com a informática. Seu uso é 

livre, com algumas restrições, constituída por cinco computadores. 

Em 2006 houve o lançamento da BDTD/UFSM, a implantação das setoriais 

da Universidade Federal do Pampa nos campi de Alegrete, Itaqui, São Gabriel, São 

Borja e Uruguaiana e das bibliotecas setoriais do Centro de Educação Superior 

Norte de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões e a saída da Microfilmagem 

e do Laboratório de Restauração da Arquivologia que funcionavam no prédio da BC.   

Em 2007 aconteceu a reforma de parte do subsolo e parte externa em frente 

à biblioteca, com o aproveitamento do espaço antes ocupado pelo Setor de 

Microfilmagem para redistribuição do acervo, conforme projeto de alunos do Curso 

de Arquitetura, a transferência da coleção especial Coletânea para novo espaço, as 

Bibliotecas Setoriais do Centro de Educação Superior Norte de Frederico 

Westphalen e Palmeira das Missões tiveram seus sistemas integrados ao sistema 

utilizado na BC.  
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Em 2008 houve o ingresso de quatro bibliotecárias na BC. Dessa forma foi 

possível o serviço de assessoramento técnico nas nove bibliotecas setoriais da 

UFSM. A UNIPAMPA foi desvinculada da UFSM, assim como suas bibliotecas. Foi 

feita a aquisição de novo sistema antifurto para a BC e para as bibliotecas do CAL e 

CT e a implantação do sistema de iluminação de emergência no prédio da biblioteca. 

Em 2009 foi finalizado o processo de informatização da Biblioteca Setorial do 

CAL e o empréstimo foi liberado aos usuários de outras unidades de ensino; o 

lançamento da página da BC no site da UFSM; a implantação da Biblioteca Setorial 

da Unidade Descentralizada de Ensino de Silveira Martins. Inicialmente os materiais 

adquiridos eram processados na BC e encaminhados para a unidade; o ingresso de 

cinco bibliotecárias para atendimento das bibliotecas setoriais que não possuíam 

esse profissional e o início da obra de restauração das paredes do pátio interno da 

biblioteca; teve início a Campanha de preservação e conservação do acervo 

preserve o conhecimento, com o objetivo de orientar e sensibilizar os usuários no 

uso correto e na preservação do material bibliográfico das bibliotecas da UFSM; 

acesso a computador com softwares de leitura de tela cedido pelo Núcleo de 

Acessibilidade para uso de pessoas com deficiência visual na biblioteca.  

Também teve início o projeto para um anexo4. No local do estacionamento 

será um ambiente de acervo (subsolo), cuja estrutura envidraçada confere 

luminosidade ao novo espaço, como podemos observar na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
4 No projeto de reformulação do espaço da biblioteca estão previstas melhorias nas acomodações de 
seu acervo bibliográfico e ampliações dos locais destinados à convivência. Para o novo espaço 
também estão previstas adequações para deficientes físicos e visuais, como a implantação de 
elevadores e acesso ao acervo em braille, com piso tátil. 
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Figura 8 - Desenho do projeto da reforma da Biblioteca Central 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fonte: Bressan e Mileniczuk (2010).  

No final de 2010 teve início a obra de ampliação da BC. As obras configuram 

um projeto de ampliação da área do acervo devido à necessidade de redistribuir o 

peso suportado pela BC, visto que pela ação do tempo e má situação do terreno, 

ocorreu um desnível do piso do acervo subterrâneo e rachaduras nas paredes. Com 

isso também, ter-se-á um aumento de espaço (CHIARELLI e MICHELOTTI, 2011, p. 

16). Na Figura 9 há a foto da BC na sua estrutura original, antes da reforma e 

mudança.  

 
 

Figura 9 - Imagem da Biblioteca Central em 2010, antes do início da reforma 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
 

Fonte: Bressan e Mileniczuk (2010).  
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Teve início da integração da Biblioteca “Nara Suzana Boop” do Colégio 

Técnico Industrial de Santa Maria com o sistema da BC tornando-se biblioteca 

setorial. Esta setorial atende os cursos oferecidos em todos os níveis pelo CTISM: 

ensino médio integrado, Proeja, Cursos técnicos subsequentes, tecnólogos, 

graduação e pós-graduação; exposição fotográfica dos 38 anos da biblioteca no 

campus; coparticipação da BC elaboração do Manual de Dissertações e Teses da 

editora da UFSM. 

A partir de 2010 um profissional bibliotecário assumiu o cargo no campus de 

Palmeira das Missões, pois o bibliotecário do CESNORS de Frederico Westphalen é 

que realizava a catalogação de obras das duas unidades desde 2007. O acervo da 

biblioteca do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen passa a integrar o sistema 

utilizado pela BC tornando-se biblioteca setorial. 

Em 2011 iniciaram as capacitações regulares do Portal de Periódicos da 

Capes, organizado pela BC envolvendo todas as bibliotecas; revitalização do jardim 

interno por meio de projeto desenvolvido por estudante do curso de Paisagismo do 

Colégio Politécnico; coordenação da implantação do Portal de Periódicos Eletrônicos 

da UFSM; realocação da Caixa Econômica Federal para prédio próprio dentro do 

campus. 

Em 2012 foi realizada a solenidade de comemoração dos 40 anos da BC no 

campus; revitalização da identidade visual da biblioteca; disponibilização à 

comunidade acadêmica do Sistema para Geração Automática de Ficha 

Catalográfica de Teses e Dissertações. Início da inclusão do Digital Object Identifier 

(DOI) da instituição nos artigos dos periódicos do Portal; assinatura do acordo de 

participação da Rede Cariniana de Preservação Digital do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia; adoção de novos procedimentos quanto ao 

depósito legal na BC, das teses e dissertações defendidas na UFSM; inserção dos 

trabalhos de conclusão de curso de especialização em formato eletrônico no SIE; 

início das obras de ampliação da Biblioteca Setorial do CCNE. 

Em 2013 a confecção e entrega da carteira da BC e do Restaurante 

Universitário foi transferida para um espaço específico no térreo, facilitando o acesso 

e permitindo melhor atendimento aos usuários; houve o início da coleta de 

metadados da Rede Cariniana, sub-rede LOCKSS/SEER (Lotof Copies Keep Stuffs 

Safe/Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas); o início das atividades do 

repositório digital; a regulamentação da jornada de 30h semanais; a Biblioteca 
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Setorial do CT mudou para novas instalações e uma obra aumentando o espaço 

destinado à Biblioteca Setorial do CTISM. 

Em 2 de dezembro foi publicada a Resolução n. 033/20135, pela qual se 

aprovou a implantação do Sistema de Bibliotecas (SiB/UFSM) e a reestruturação 

organizacional da BC. A criação do sistema visava sedimentar e atualizar as normas 

e procedimentos padrão adotados nas bibliotecas da universidade e promover a 

constante integração entre as bibliotecas e demais unidades da instituição, com a 

finalidade de qualificar os serviços prestados aos usuários. A partir desta aprovação, 

ficou a cargo da BC e das bibliotecas setoriais, a responsabilidade conjunta de 

elaborar um regimento com as diretrizes de funcionamento do sistema, para garantir 

a efetiva regulamentação. 

Ainda em 2013 foi oficializado o campus da UFSM em Cachoeira do Sul e em 

2014 foi instituída a Biblioteca Setorial de Cachoeira do Sul pela diretoria daquele 

campus em conjunto com um grupo de bibliotecários da BC (UFSM, 2016).  

A Biblioteca Setorial do Colégio Politécnico foi fundada em 12 de março de 

2015. Esta setorial atende os cursos oferecidos em todos os níveis pelo Colégio 

Politécnico: ensino médio, cursos técnicos (pós-médio), graduação e pós-graduação. 

Devido a um acordo federal, a biblioteca setorial do Colégio Agrícola de Frederico 

Westphalen foi desligada do sistema de bibliotecas da UFSM e passou a fazer parte 

do Instituto Federal Farroupilha. 

O ano de 2016 foi marcado pela desativação dos cursos na UDESSM, sendo 

os mesmos transferidos para o campus sede, bem como o acervo de sua biblioteca. 

Os livros foram distribuídos entre as bibliotecas Central, do CCR e CCSH, conforme 

a nova alocação dos cursos. Transferência de todo acervo de periódicos da BC para 

o espaço novo da ampliação iniciada em 2010 e a transferência de todos os 

periódicos da Biblioteca Setorial do CCSH para a BC. A responsabilidade da 

confecção e entrega da carteira da biblioteca e do Restaurante Universitário foi 

transferida para o restaurante e foi modificada para cartão. 

Em 27 de março de 2017 teve início a transferência da Biblioteca Setorial do 

CCSH, que funcionava anexa ao prédio da antiga Reitoria desde a fundação da 

                                                
 
5 Fonte: https://www.ufsm.br/2013/12/18/reitor-assina-resolucao-que-cria-o-sistema-de-bibliotecas-da-

ufsm/. 

 

https://www.ufsm.br/2013/12/18/reitor-assina-resolucao-que-cria-o-sistema-de-bibliotecas-da-ufsm/
https://www.ufsm.br/2013/12/18/reitor-assina-resolucao-que-cria-o-sistema-de-bibliotecas-da-ufsm/
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UFSM, para o prédio novo da biblioteca, no campus sede. Com a mudança foi 

transferido o acervo da biblioteca, permanecendo no antigo local apenas o acervo do 

curso de Direito; transferência de livros da área de história da BC para a Biblioteca 

Setorial do CCSH; transferência de todos os periódicos da Biblioteca Setorial do 

CCNE para a BC. 

Já em 2018 houve a transferência do acervo de livros e periódicos do curso 

de letras da Biblioteca Setorial do CE para a BC. Ainda em 2018 a BC não 

conseguiu utilizar todo o espaço da ampliação com o acervo conforme projeto inicial, 

pois a obra tem problemas de infiltração o que poderia ocasionar graves danos ao 

material. Paliativamente o espaço está sendo utilizado com mesas de estudo, 

espaço de convivência, jogos, etc. Importante salientar que as gestões, tanto da 

direção da BC quanto da Reitoria, estão em constante tratativas para sanar esse 

problema.  

Toda essa história e suas mudanças têm a participação de muitas pessoas, 

desde a construção, funcionamento, administração e manutenção. Até março de 

2019, segundo informações do SIE, a Biblioteca Central possui um quadro de 

pessoal composto por 42 servidores técnico-administrativos. (UFSM/SIE, 2019).  

Apresenta-se, a seguir no Quadro 1, a lista de diretores desde a inauguração, 

em 3 de setembro de 1972 até o momento. 

    Quadro 1 - Lista dos diretores da BC desde sua fundação até os dias de hoje 

Gestão Direção 

Jul 1963 - Ago 1978 Selene Bernardi Parreira 

Set 1978 - Nov 1980 Eloisa Franzen Bernd 

Nov 1980 - Abr 1982 Carmen SílviaTaday 

Abr 1982 - Jan 1986 June Magda Rosa Scharnberg 

Jan 1986 - Dez 1989 Marisa Severo Correa 

Jan 1990 - Jun 1992 Marlene Cravo Castillo 

Jul 1993 -  Dez 1993 Luzia de Lima Sant’Anna 

Jan 1994 - Dez 1997 Marisa Severo Correa 

Dez 1997 - Dez 2001 Maristela Eckhardt 

Jan 2002 - Dez 2005 Luzia de Lima Sant’Anna 

Jan 2006 - Jan 2010 Débora Floriano Dimussio 

Jan 2010 - Dez 2013 Maria Inez Figueiredo Figas 

Jan 2014 - Fev 2017 Lizandra Veleda Arabidian 

Fev 2017 - Dez 2017 Claudia Carmen Baggio 

Jan 2018 - Fernando Leipnitz 

                 Fonte: Adaptação de arquivo da BC (2018). 

Atualmente, na estrutura organizacional da UFSM, a Biblioteca Central é um 

órgão suplementar da Reitoria e está vinculada à Pró-Reitoria de Administração. O 

sistema de bibliotecas da UFSM (ainda não regulamentado) é composto pela BC e 
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doze bibliotecas setoriais (CAL, CE, CCSH, FW, CS, CCNE, CT, CCR, PM, CEFD, 

CTISM e CP). Das unidades administrativas da UFSM o Centro de Ciências da 

Saúde é o único que não possui biblioteca setorial, sendo que todo o material 

referente a essa área se encontra na BC. 

De acordo com o PDI/UFSM (2016-2026)6 a BC tem como objetivo colocar à 

disposição da comunidade universitária a informação bibliográfica atualizada, de 

forma organizada, favorecendo o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão. A reunião de todo o acervo bibliográfico das bibliotecas da UFSM, compõe 

o patrimônio bibliográfico que necessita planejamento e adoção de ações para sua 

plena regulamentação. O acervo inclui obras científicas e técnicas, obras de 

referência, periódicos gerais e especializados. 

Em elaboração pela atual gestão, encontra-se em desenvolvimento o 

Planejamento Estratégico da BC, que apresenta a Missão, Visão e Valores a serem 

apresentados à Gestão da UFSM para regulamentação: 

Missão da BC: Promover infraestrutura, acesso, compartilhamento e incentivo 

à construção de conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes 

de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável. 

Visão da BC: Ser reconhecida como referência na prestação de serviços de 

informação para a construção de conhecimento, comprometida com o 

desenvolvimento da sociedade, de modo inovador e sustentável. 

Valores da BC: Manter o compromisso social com a democratização do 

acesso à informação para a construção de conhecimento de forma equitativa, 

pautada no respeito aos valores humanos, princípios éticos, qualidade e criatividade. 

 Faz parte ainda, deste capítulo da história da BC, uma exposição de fotos 

apresentada em seis banners (Apêndices C, D, E, F, G e H), expostos no dia da 

apresentação deste estudo, com a finalidade de mostrar mais imagens importantes 

da preservação dessa história, e que vão fazer parte de exposições e eventos 

futuros da biblioteca. As fotos contemplam a construção da biblioteca, serviços e 

espaços mais antigos e a arquitetura recente.   

                                                
 
6 Fonte: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-content/uploads/sites/500/2018/12/00-

DocumentoPDI-TextoBaseCONSU.pdf. 

 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-content/uploads/sites/500/2018/12/00-DocumentoPDI-TextoBaseCONSU.pdf
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-content/uploads/sites/500/2018/12/00-DocumentoPDI-TextoBaseCONSU.pdf
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4.1 SERVIÇOS E INFORMAÇÕES OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

A partir das mudanças em relação à procura por mais informações e de 

melhor qualidade, a oferta e a demanda dos serviços de informação são afetadas. A 

automação contribui para melhorar o acesso à informação para os usuários, 

garantindo rapidez, agilidade e maior precisão nos resultados de busca. Com o 

intuito de oferecer um atendimento mais ágil e de qualidade, a BC disponibiliza em 

sua página vários tipos de informações e serviços, com o objetivo de que os 

usuários fiquem satisfeitos e sintam-se cada vez mais atraídos a utilizá-los.  

A página da BC é acessada através da tela inicial do Portal UFSM, clicando 

em Bibliotecas, na sessão Utilidades, conforme mostra a Figura 10.  

 

Figura 10 – Imagem da tela inicial do Portal UFSM  

 

 
Fonte: Adaptado de UFSM (2018).  

 

O ícone Bibliotecas leva para a página completa da BC, com todos os 

serviços e informações para o usuário, conforme Figura 11. 
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Figura 11 - Tela inicial da página eletrônica da Biblioteca Central 

 

Fonte: UFSM (2018). 

 

Ao entrar na página da biblioteca, na linha superior, temos as opções: 

Selecione o idioma: o usuário vai poder escolher entre 58 idiomas diferentes para 

utilizar os serviços da página.  

Busca no site: aqui o usuário utiliza palavras de busca para pesquisar no site, não é 

pesquisa de acervo. 

Escolha da fonte: aparecem três opções para escolha da fonte, a fonte normal, 

diminuir fonte e aumentar fonte, conforme a necessidade do usuário.  
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Acessibilidade: o usuário pode acessar uma página alternativa contendo apenas os 

elementos de navegação do site da Biblioteca clicando no link disponível. Será 

melhor explicada mais adiante. 

Em seguida, na próxima barra, apresenta-se a logomarca da UFSM e da 

Biblioteca Central, que constituem suas respectivas identificações visuais, com 

endereços e informações para contato.  Após, visualiza-se outra barra com os 

menus à seguir: Início, Consulta ao acervo, Periódicos UFSM, Repositório UFSM, 

MDT, Ficha Catalográfica e Sites de Pesquisa. 

Início: disponibiliza a visão de toda a página, com seus serviços e informações. 

Consulta ao acervo: apresenta a página de pesquisa geral do acervo e também 

outras opções de serviços disponíveis na aba superior: Pesquisa Acervo, Recursos 

Eletrônicos, Meus Empréstimos, Renovação, Aquisições, Fale Conosco. Para 

facilitar o entendimento desses serviços, pode-se observar as informações no 

Quadro 2:    
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Quadro 2 - Opções de serviços disponíveis na Aba consulta ao acervo 

(continua)

A pesquisa geral é utilizada para uma pesquisa mais simples, onde os dados procurados podem ser facilmente encontrados. Ao clicar na lupa na tela da 

pesquisa geral, pode-se acessar a mesma no formato avançado.

Na opção avançada pode-se refinar melhor o que procurar. O refino pode ser por autor, título; assunto; ano de publicação; livre: o que se preenche é procurado 

em todos os campos anteriores. No material a pesquisar pode-se fazer a opção de busca por biblioteca, entre as 13 que fazem parte do SiB, idioma e tipo de 

material: livro, periódico, tese, dissertação, monografia especialização, artigo especialização, trabalho acadêmico, artigo de periódico, audiolivro, braile, 

cartaz, cassete sonoro, CD, CD-ROM, disco de vinil, disquete, DVD, e-book, fita de vídeo, folheto, fotografia, jogos, mapa, norma técnica e partitura.

O resultado da pesquisa pode ser mostrado com 20 até 100 resultados por página, podendo-se fazer a opção. Outras opções para a pesquisa realizada, 

encontradas na aba superior são: solicitar nova pesquisa; visualizar o último resultado; salvar em disco e enviar a pesquisa por e-mail. 

E-volution

Lançada em 2012, o E-volution é a biblioteca virtual da Elsevier, editora líder mundial em produtos de informação científica, técnica e médica, que apresenta 

em seu layout, funcionalidades e recursos para garantir uma experiência completa de ensino e aprendizagem para alunos e professores, dentro e fora da sala 

da aula. Trata-se de uma biblioteca inteira na palma da mão para estudar e consultar quando e onde for preciso. O amplo conteúdo multimídia da ferramenta 

inclui vídeos, animações, banco de imagens para download, testes com perguntas e respostas e muito mais.

Os usuários têm seu próprio caderno de estudos, com possibilidade de realçar o conteúdo, fazer anotações virtuais e marcações de página, além de 

compartilhar informações por e-mail e redes sociais. Além disso, o E-volution conta com aplicativo para acesso mobile e download ilimitado de e-books, que 

permite acesso a qualquer hora e em qualquer lugar.

Como vantagens contam com aplicativo para Android e IOS, download ilimitado de e-books com acesso off-line via smartphones e tablets e permite 

compartilhamento de informações por e-mail e redes sociais; estudo fácil, no qual é possível fazer anotações nas páginas, grifar textos com ferramenta e 

highlights, colocar marcadores adesivos virtuais nas páginas que são mais importantes para o estudo. 

Além disso, os links são integrados com consulta direta a conteúdo de outros títulos e há integração com sistemas de busca; acesso Individual que só o aluno 

vê o que escreve e marca, portanto cada estudante tem acesso rápido ao seu próprio caderno digital, personalizado com as marcações de estudo que 

atendem às suas necessidades; compreensão rápida por vídeos, animações, bancos de imagens, testes online com perguntas e respostas, casos clínicos e 

muitos outros recursos ajudam o aluno a compreender mais rápido e fixar melhor o que está estudando; entre outras.

No acesso a página mostra um campo de busca, que pode ser usado com palavras-chave, título, autor, ISBN, ou ainda por categorias (exatas, humanas ou 

saúde). O serviço é oferecido por assinatura pela Biblioteca. O primeiro acesso deve ser obrigatoriamente por um IP da instituição, e a partir do segundo, 

pode ser em casa, pela página da E-volution, não relacionado ao Portal UFSM.

BDTD Encaminha a pesquisa direto para o Repositório Digital da UFSM - Manancial, que será explicado em link específico que consta na página. 

ABNT

Para acessar a página da Associação Brasileira de Normas Técnicas, solicita-se ao usuário login e senha, mesmo utilizado na página da biblioteca, 

encaminhando-o direto à página do sistema de gestão de normas e documentos regulatórios. O usuário pode fazer busca livre ou optar por pesquisar em 

Normas Brasileiras e do Mercosul; Normas Internacionais; Diário Oficial da União; Diário Oficial dos Estados e Municípios; legislação Inmetro, Anvisa, 

Conama, etc. O serviço é oferecido por assinatura anual pela Biblioteca. Importante: não é possível a impressão das normas.

ESBCOhost

Os usuários das instituições pertencentes à Comunidade Acadêmica Federada têm acesso a diversos serviços, como o EBSCOhost. A plataforma oferece o 

acesso a conteúdo científico e a pesquisa por meio de cinco recursos gratuitos disponíveis a todo pesquisador a qualquer momento. Possui uma abrangente 

coleção de conteúdo, incluindo a indexação de assuntos, texto completo de alta qualidade e toda a coleção de bibliotecas da EBSCO Information Services, 

oferecendo uma experiência de descoberta personalizável aos clientes. O material disponível, em torno de 212 títulos, é comprado pela Biblioteca. Pode-se 

fazer a consulta pela pesquisa na página da biblioteca ou diretamente pelo link da base.  

IEEE Xplore

É um banco de dados de pesquisa para descoberta e acesso a artigos de periódicos, anais de congressos, normas técnicas e materiais relacionados em 

ciência da computação, engenharia elétrica e eletrônica e áreas afins. Contém material publicado principalmente pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e 

Eletrônicos e outros editores parceiros. É usado pelas principais instituições acadêmicas, empresas, organizações de pesquisa e agências governamentais 

do mundo. Qualquer pessoa pode pesquisar o IEEE Xplore e encontrar registros bibliográficos e resumos para seu conteúdo, enquanto o acesso a 

documentos de texto completo requer uma assinatura individual ou institucional. O serviço é comprado pela Biblioteca.

Periódicos 

Eletrônicos da UFSM

O Portal de Periódicos Eletrônicos da UFSM é uma iniciativa da BC, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro de Processamento de Dados 

e dos editores das revistas científicas da universidade. Tem como objetivo reunir em um único ambiente os periódicos científicos da instituição, visando o livre 

acesso à produção científica, o fortalecimento, desenvolvimento e qualificação dos periódicos e a capacitação constante das equipes editoriais.

O portal utiliza o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, para construção 

e gerenciamento de periódicos eletrônicos. A pesquisa pode ser executada com palavras-chave, escolhendo ou não o título da revista. A Missão do Portal é a 

construção e difusão do conhecimento científico, e o seu regulamento e pedido de inclusão de novo periódico estão disponíveis em links respectivos. 

O link apresenta uma lista de revistas que fazem parte do Portal atualmente. Inclui na página o regulamento do Portal de Periódicos da UFSM e formulário de 

solicitação de ingresso de novo periódico.

Quadro 2 - Opções de serviços disponíveis na aba Consulta ao Acervo
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Quadro 2 - Opções de serviços disponíveis na Aba consulta ao acervo 

Portal  de Periódicos 

da Capes

Direciona ao site do Portal de Periódicos Capes/MEC. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do Ministério da 

Educação, desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os Estados da federação.

As atividades da Capes são agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: avaliação da pós-

graduação stricto sensu; acesso e divulgação da produção científica; investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; promoção da 

cooperação científica internacional; indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial e a 

distância.

O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção 

científica internacional. Ele conta atualmente com um acervo de mais de 35 mil periódicos com texto completo, 130 bases referenciais, 11 bases dedicadas 

exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

Ao acessar o site, observa-se a mensagem “Você está acessando o conteúdo gratuito do Portal. O conteúdo assinado está disponível para os acessos com 

IP identificado das instituições participantes”. Isso significa a necessidade de o usuário fazer acesso remoto via CAFe. Assim, obtém-se o conteúdo completo 

assinado do Portal, disponível somente para instituições que aderiram a esse serviço, provido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

A busca no site pode ser feita por: assunto; periódico; livro ou base de dados. Todas com opção de busca simples e avançada. Pode-se criar uma conta no 

menu “Meu Espaço”, onde ficam armazenadas as buscas realizadas, que podem ser salvas e organizadas de acordo com a necessidade do usuário. 

Revista dos Tribunais Assinatura do CCSH, com revistas específicas da área do Direito, com legislação atualizada, acórdãos comentados, julgados relevantes, etc.

Minha Biblioteca

É um consórcio formado pelas quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole e Saraiva, e oferece às 

instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet.

Pela plataforma Minha Biblioteca, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de 

especialização: direito, ciências sociais aplicadas, saúde, entre outras. Com o uso da plataforma o usuário pode além da leitura acessar a recursos como: 

realce com opções de cores; anotações; pesquisa por palavra-chave; acesso rápido ao sumário; metadados em Marc 21; estatísticas de uso; impressão de 

parte do conteúdo. Conta atualmente com mais de 8.000 títulos. Não permite download. O site da biblioteca direciona a página que pede para concordar com 

os Termos de Privacidade para dar continuidade na pesquisa. O usuário pode filtrar o livro por título ou autor. É assinado pela Biblioteca e composta por 6.000 

títulos nacionais.  

Apresenta um menu para o usuário fazer a consulta de sua situação. É necessário fazer login com matrícula e senha. Em “Situação atual” pode-se verificar os 

empréstimos, as reservas e as multas. Tanto os que estão em andamento como seus respectivos históricos. Também, pode-se acessar o histórico pelo menu 

descrito abaixo da “Situação atual”. 

No caso de ter material emprestado, após login, aparecem para serem renovados. Deve-se clicar um a um e, concluída a renovação, aparece a data para a 

próxima renovação ou devolução. 

Para utilizar a consulta em Minhas solicitações e Nova solicitação deve-se fazer login. Para consultar Últimas aquisições, basta clicar e aparecem as últimas 

aquisições incluídas no sistema, com dados de autor, título, código de barras, número de controle e a biblioteca que será alocado. Mais adiante, dentro da 

descrição da divisão de Aquisição, será explicado mais detalhes sobre os procedimentos e serão apresentados tutoriais. 

Aparecem listadas todas as bibliotecas do SiB/UFSM, com seus devidos e-mails e telefones para contato.

Fonte: A autora, adaptado de UFSM (2018).  
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Periódicos UFSM: descrito em Consulta ao acervo, no Quadro 2. Aparece 

duplamente na página, como mais uma opção para o usuário.  

Repositório UFSM: é o Manancial, Repositório Digital da UFSM, que apresenta a 

produção científica, técnica, artística e acadêmica da universidade. Tem como 

missão a divulgação da produção institucional e a preservação digital desses 

materiais para registro da memória da UFSM. A BDTD foi incorporada recentemente 

ao Manancial, visando a integração da produção intelectual da UFSM em um só 

ambiente. Também se deu início a inclusão de Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Especialização e de Graduação. Apresenta link específico para inclusão de materiais 

on-line, e são disponibilizadas orientações para a entrega e liberação dos materiais. 

A BDTD da UFSM conta com mais de oito mil teses e dissertações publicadas 

com texto integral. A UFSM está entre as quinze instituições de ensino brasileiras 

que mais disponibilizam teses e dissertações via IBICT. Essas teses e dissertações 

são coletadas para a BDTD Nacional, gerenciada pelo IBICT, que, por sua vez, 

alimenta a Networked Digital Library of Theses and Dissertation, a qual reúne teses 

e dissertações do mundo todo. A biblioteca digital de TCC’s de especialização e de 

graduação conta com cerca de 2.800 itens com texto completo. Os TCC’s de 

graduação estão sendo incluídos pelas Coordenações de Curso/Secretarias. 

MDT: é o Manual de dissertações e teses da UFSM, elaborado pela PRPGP, 

SiB/UFSM e Editora, e tem como objetivo orientar e definir a forma de apresentação 

de trabalhos científicos da UFSM, abrangendo os elementos gráficos de organização 

e redação de dissertações e teses. Engloba também a orientação de TCC’s de 

graduação e de iniciação científica. Tudo para manter uma identidade e unificação 

de procedimentos de apresentação escrita de trabalhos científicos, com 

fundamentação na legislação nacional, na experiência das universidades brasileiras 

e nos parâmetros internacionais. 

Sua elaboração considera as recomendações da ABNT, sendo adaptada às 

áreas do conhecimento; à autonomia dos regulamentos dos cursos; à atual forma de 

disponibilização da produção científica por meio da BDTD; e aos novos formatos de 

apresentação dessa produção. 

Ficha catalográfica: 

Para teses e dissertações: deve constar no verso da folha de rosto de teses e 

dissertações de modo a possibilitar sua representação precisa pelas informações de 

autor, título, local, data, número de folhas, assunto etc. As informações geradas pelo 
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sistema, são de responsabilidade do autor da tese ou dissertação. Na página é 

disponibilizado um formulário para geração automática da ficha. 

Para livros, periódicos, eventos, CDs: a BC oferece o serviço de elaboração 

da ficha catalográfica para os seguintes materiais: publicações da Editora da UFSM; 

publicações de autoria das unidades administrativas e universitárias da UFSM; 

periódicos da UFSM. A solicitação da elaboração da ficha catalográfica deve ser 

encaminhada conforme formulário disponibilizado para cada tipo de material. No 

caso das monografias e outros trabalhos acadêmicos, a ficha não é obrigatória e não 

faz parte dos serviços oferecidos pelas bibliotecas da UFSM. 

Sites de pesquisa: são listados vários tipos de sites que podem ser úteis na 

pesquisa, dentre eles os institucionais: Catálogo On-Line; Repositório Digital; Portal 

de Periódicos Eletrônicos; Patrimônio Fotográfico; os de acesso restrito: Normas da 

ABNT; Portal de Periódicos da Capes; E-volution; Minha Biblioteca, e os de acesso 

aberto: vários sites de diversas áreas do conhecimento. 

Seguindo as opções do site da página inicial da Biblioteca Central (201?a), 

encontramos links sobre a biblioteca principalmente, como vemos na Figura 12. 

     Figura 12 - Tela de informações na página da Biblioteca Central  

 
     Fonte: UFSM (2018). 

 

 Observando na figura a barra azul a esquerda, encontram-se informações 

relacionadas com A Biblioteca, Divisões, Serviços, SiB/UFSM e Contato, descritas a 

seguir.  

 

http://portal.ufsm.br/biblioteca/pesquisa/index.html
http://repositorio.ufsm.br/
http://www.ufsm.br/revistas
http://www.ufsm.br/revistas
http://patrimoniofotograficoufsm.blogspot.com.br/
https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/main.asp
https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/main.asp
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez47.periodicos.capes.gov.br/
http://www.evolution.com.br/site/#sthash.lCqRX4rd.dpbs
http://portal.ufsm.br/biblioteca/leitor/minhaBiblioteca.html
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Na primeira opção da barra, em “A Biblioteca” temos a Apresentação, 

Estrutura Administrativa, Estrutura Física, Funcionamento, Histórico e Normas, 

conforme, pode-se observar no Quadro 3. 

Quadro 3 - Apresentação geral da Biblioteca Central 

Apresentação
A descrição contida nesse link está relatada no capítulo da história da BC. O link apresenta também

opção de pesquisar sua localização no mapa da UFSM.

Estrutura 

Administrativa

Direção; Secretaria Administrativa; Portal de Periódicos Eletrônicos da UFSM / Manancial - 

Repositório Digital da UFSM / Site da Biblioteca Central; Divisão de Aquisição, Divisão de Processos 

Técnicos; BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações; Reparo de Material Bibliográfico; 

Divisão de Referência; Núcleo de Periódicos; Comutação Bibliográfica - COMUT; Núcleo de 

Empréstimo; Portaria, Vigilância e Serviços Gerais (Serviço Terceirizado). 

Estrutura Física

Setores no Subsolo: referência, periódicos, COMUT, reparo (mapoteca; leitura de jornais diários e 

revistas semanais; mesas de estudo; acervo de livros sala de consulta aos Diários Oficiais). 

Setores no Térreo: portaria, guarda-volumes, empréstimo, aquisição, secretaria, direção, processos 

técnicos (sala de multimídia; salão de estudo em grupo). 

1º Piso (sala de estudo individual; salão de estudo em grupo; portal de periódicos eletrônicos e 

BDTD) e mezanino com cabines.

Funcionamento
Nesse local é divulgado o horário de atendimento da biblioteca de segunda à sábado. Também os 

horários da secretaria e direção, bem como e-mails para contato. 

Histórico
Conta a história da biblioteca desde sua criação em 1960 até os dias de hoje. A história da BC, bem 

como de suas setoriais, é contada em capítulo específico nesta dissertação.

Normas da 

Biblioteca

Normas da biblioteca: aqui são elencadas normas de conduta e boa convivência dentro da biblioteca, 

assim como para manutenção do local e dos materiais:

- A consulta local é aberta a toda comunidade com livre acesso às estantes; - A consulta ao 

catálogo é feita através de terminais de computadores; - Os usuários não podem ingressar na 

biblioteca portando bolsas, sacolas, pastas, fichários e mochilas; tais objetos devem ser colocados 

nos guarda-volumes situados na entrada da biblioteca; - Os usuários não podem sair da biblioteca 

com as chaves dos guarda-volumes; - A perda da chave acarretará taxa de reposição da mesma; - 

É proibido fumar; - O uso do celular somente é permitido se estiver no silencioso e se a conversa 

for discreta, rápida e em tom de voz baixo; - É proibida a reprodução de livros por inteiro (Lei 

9610/98 Lei de Direitos Autorais); - Os livros falados são emprestados exclusivamente para 

deficientes visuais vinculados à universidade; - A leitura dos jornais deve ser feita no lugar 

reservado para este fim, para que mais usuários possam usufruir deste serviço; - É vedado o 

empréstimo domiciliar de obras de referência (enciclopédias, dicionários, bibliografias, anais, 

apostilas, catálogos, atlas, mapas e globo) e coleções especiais, exceto os dicionários, nos dias de 

provas de suficiência em línguas para usuários com vínculo na universidade; - É vedado alterar as 

configurações dos computadores e/ou programas, bem como instalar qualquer tipo de software; - É 

vedado consultar sites de conteúdo impróprio, ofensivo, discriminatório e similares; - É proibido o 

consumo de alimentos e bebidas próximo ao acervo; - Quando necessário o conserto de uma obra, 

comunique o problema no momento da devolução; - Fazer anotações em material próprio e não 

sublinhar o texto dos livros, mesmo que a lápis. As anotações importantes para uns podem não ser 

importantes para outros usuários, evitar a poluição visual; - É proibido fazer apontamentos nas 

mesas. Caso aconteça, apagar antes de sair e recolher os resíduos de borracha; - É vedado colocar 

os pés sobre as cadeiras, mesas e sobre os sofás; - Quando necessário algum material para os 

banheiros, comunicar à secretaria para reposição.
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Fonte: A autora, adaptado de UFSM (2018).  

Quadro 3 - Apresentação geral da Biblioteca Central

 

 

Ainda na aba azul a esquerda na página, no link Divisões, abrem as 

informações sobre os setores e suas atribuições dentro da estrutura organizacional. 

A BC é estruturada em 5 divisões – Aquisição, Empréstimo, Periódicos, Processos 

Técnicos e Referência, descritas no Quadro 4.  
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Seguindo a descrição da aba azul à esquerda, a terceira opção são os 

Serviços – Acesso à internet, Acesso remoto ao Portal de Periódicos Capes, Comut, 

Conservação do acervo, Digitalização de Artigos de Periódicos, Downloads, 

Orientação ao usuário, Sala de Multimídia, Visita Orientada. Todos explicados 

conforme Quadro 5. 

Também na aba azul da página da BC, a opção SiB/UFSM, contendo 

explicações do Acervo, Eventos, GRU, ISBN/ISSN, Localização de materiais, 

Repositório – Manancial, Normas ABNT/MDT, Periódicos da capes, Portal de 

Periódicos UFSM, Provas de concursos e Serviço de Descoberta, conforme Quadro 

6. Cabe relembrar que o SiB/UFSM não foi regulamentado, mas constou na página 

da biblioteca como tal. 

Quadro 4 - Divisões que compõem a Biblioteca Central 

AQUISIÇÃO

Orienta como fazer sugestão de bibliografias para compra; como é a seleção de material doado 

para quitação de dívidas e também quanto às doações voluntárias. O SiB recebe ininterruptamente 

sugestões de material bibliográfico para compra e disponibiliza na página os tutoriais e links para 

sugerir novos materiais e também como consultar a situação do pedido no SIE.

Também faz a seleção de material bibliográfico para quitação de taxa de atraso, que deve atender 

aos critérios estabelecidos conforme documentos disponíveis no empréstimo. A divisão também 

avalia as doações de publicações de outras instituições e de pessoas físicas, bem como fazer as 

tratativas para reposição de material extraviado ou danificado. Apresenta relatórios e descreve as 

novas aquisições incluídas e exibe relatório anual de itens adquiridos por compra. 

PERIÓDICOS

Pela resolução n. 033/2013 foi criado o Núcleo de Periódicos da BC. Entre as atribuições do Núcleo 

estão os seguintes serviços: ficha catalográfica de periódicos (formulário disponível para o usuário 

preencher); organização do acervo (é dividido da seguinte forma: AGR - Agrárias; HUM - Humanas; 

TEC - Tecnologia; SAU - Saúde e REF - Referência); avaliação de doações (avaliação de doações 

de periódicos de outras instituições e de pessoas físicas); processamento técnico (compreende o 

registro, a classificação e a indexação da coleção no SIE); coletânea de periódicos da UFSM 

(identificação e reserva em coleção especial os periódicos da UFSM); Diários Oficiais e jornais 

diários (a BC possui a coleção de Diários Oficiais impressos, de 1943 até 1989, e a de Diário 

Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, de 1982 até 2004, ambas coleções com algumas lacunas); 

comutação bibliográfica - COMUT (serviço por meio do qual se obtêm fotocópias ou arquivos 

digitalizados de documentos não existentes no acervo da biblioteca e disponíveis em outras 

instituições do país ou do exterior, integrantes desse convênio). 

PROCESSOS 

TÉCNICOS

Pela resolução n. 033/2013 foi criada a Divisão de Processos Técnicos da BC. Entre as atribuições 

da divisão estão os seguintes serviços: processamento técnico de livros, mapas, material de 

referência, folhetos etc. (compreende o registro, a classificação e a indexação dos itens da coleção 

no SIE); preparo dos materiais para que sejam incorporados ao acervo (carimbos, etiquetas, 

protelivros, antifurto); inclusão de materiais on-line no SIE (autorização para livros, dissertações e 

teses, TCC de especialização); BDTD; ficha catalográfica (formulário disponibilizado para 

solicitação da ficha catalográfica de livros, CD's e eventos, e o solicitante preenche os campos e 

encaminhar pelo correio eletrônico com cópia anexada do trabalho na íntegra. A ficha catalográfica 

será enviada para o e-mail do solicitante em até três dias úteis). 

(continua)
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Informa o Regulamento de empréstimo que é adotado por todas as bibliotecas do SiB/UFSM, 

disponibilizado on-line, com orientações gerais.

- Para habilitar seu empréstimo domiciliar o usuário deverá ter vínculo com a UFSM. No caso dos 

alunos, devem estar matriculados no semestre vigente. Quanto aos servidores, podem ser ativos 

ou inativos.

- Possuindo vínculo, o usuário deve providenciar a Carteira da Biblioteca, que dá acesso às 

bibliotecas e ao Restaurante Universitário. Também deve possuir a senha de acesso ao Portal 

respectivo, que será a mesma utilizada nas bibliotecas.

- O limite máximo de empréstimo é de quinze materiais bibliográficos por usuário em todo o 

sistema, sendo permitida a retirada de cinco tipos de cada material, por biblioteca.

- O limite máximo do prazo de empréstimo é de sete dias para todos os usuários.

- O material de Faixa Azul está disponível para empréstimo de segunda-feira a sexta-feira a partir 

das 18h e aos sábados a partir das 10h30min, com devolução às 9h30min do dia útil seguinte. No 

caso de atraso, a taxa é cobrada por hora.

- O material de Tarja Verde (vestibular) pode ser retirado um título por vez.

- Material em atraso no sistema impede a renovação e a retirada em qualquer biblioteca.

- As obras de referência (dicionários, enciclopédias, entre outras) só podem ser consultadas no 

local, exceto nos dias de provas de suficiência em línguas, quando são liberadas 30 minutos 

antes da prova, mediante retenção da carteira da Biblioteca, e deverão ser devolvidas no mesmo 

dia, após a realização da prova.

Critérios gerais para análise de material bibliográfico a ser incorporado ao acervo quitando taxas de 

atraso:

 - Livros técnico-científicos de ensino superior com data igual ou superior a 2011 (com exceção 

das áreas de filosofia, história, literatura);

- Livros de literatura;

- Livros em perfeitas condições físicas;

- Títulos já existentes serão aceitos somente aqueles com edição igual ou superior as que se 

encontram disponíveis no acervo, e que apresentem empréstimo ou reserva significativa. O 

número de empréstimos do material existente pode ser verificado no aplicativo do SIE - 

Empréstimo: 13.04.03 Histórico dos Itens;

- Livros destinados ao uso do ensino médio e ensino fundamental não serão aceitos, devido a 

problemas de espaço físico; 

- O valor de cada volume físico corresponde a 24 unidades de multa (atualmente R$ 30,00). Valor 

unidade de multa: R$ 1,25.

Observação: Materiais riscados ou sublinhados não serão analisados.

Respeitando-se os critérios acima descritos, a seleção se dará de acordo com o assunto de 

interesse para a coleção da Biblioteca.

- Empréstimo domiciliar para Alunos Especiais: os alunos especiais não estão habilitados a 

realizar o empréstimo domiciliar nas Bibliotecas da UFSM. Ocorre que a matrícula dos alunos 

especiais é vinculada à disciplina e não ao curso.

EMPRÉSTIMO
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Quadro 4 - Divisões que compõem a Biblioteca Central 

Relaciona os seguintes serviços e atividades: capacitação de usuário (capacitações no uso do 

Portal de Periódicos da Capes; do Portal da Saúde Baseada em Evidências e da MDT); orientação 

ao usuário (na busca de materiais no espaço físico da biblioteca de busca de materiais em bases 

de dados e e-books); atendimento no balcão (informações/orientações aos usuários; recepção das 

avaliações dos cursos pelo MEC; visitas orientadas; atendimento telefônico; atendimento ao usuário; 

entrega de certificados; empréstimo de materiais do acervo de referência e mapas; solicitação de 

prioridade de processamento de obras); guarda de materiais (armazenamento em seus locais 

correspondentes sendo estantes, fichários e mapotecas); controle de uso dos computadores de 

acesso livre (elaboração de relatórios, manutenção dos computadores, estatística de uso); 

organização do acervo (leitura de estantes, observação de estantes, manutenção do acervo). 

Dicas de pesquisa no catálogo on-line: 

- O sistema de pesquisa não faz distinção entre palavras maiúsculas e minúsculas.

- É possível a combinação de mais de um termo por meio de operadores AND, NOT e OR.

- Na pesquisa por autor, pode ser digitado o nome completo ou somente o sobrenome.

- Pesquisar por palavras mais significativas, pois quanto maior o número de palavras, mais 

demorada será a busca.

- Os campos de pesquisa (autor, título, assunto, livre e data de publicação) podem ser 

combinados entre si para se obter uma pesquisa mais específica.

- Existe a possibilidade de utilizar o caractere coringa % (percentagem). O caractere % substitui 

um conjunto de caracteres da palavra, possibilitando uma busca mais abrangente. Por exemplo, 

pesquisando no campo Assunto por fisio%, teremos como resultado da pesquisa materiais com 

assuntos como fisioterapia, fisiologia, fisiopatologia, etc.

- Além dos campos de pesquisa, o usuário poderá selecionar o idioma da publicação, a biblioteca 

desejada e o tipo de material. Cada lista (idioma, biblioteca e material) permite seleção múltipla 

dos itens, pressionando a tecla ctrl em conjunto com um clique no botão esquerdo do mouse.

- Na base de dados do acervo encontram-se todos os tipos de materiais de todas as bibliotecas 

da UFSM. Ao realizar uma pesquisa, atentar para a biblioteca em que o material pesquisado 

estará disponível.estará disponível.

- Antes de localizar os livros nas estantes observar, no menu “Exemplares”, a disponibilidade do 

material e qual sua localização, por exemplo, 869.0(81)-82 A8481d (onde, 869.0(81)-82 é o 

número de classificação na CDU, sistema adotado para ordenamento das obras nas estantes, e 

A8481d é a notação de autor na Tabela Cutter mais a primeira letra significativa do titulo).

REFERÊNCIA

Fonte: A autora, adaptado de UFSM (2018).  
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Quadro 5 - Mais serviços disponibilizados na página da Biblioteca Central 

 

Acesso à internet

Espaço localizado no subsolo da biblioteca, que consiste em um servidor com computadores. Os equipamentos estão disponíveis para o uso da comunidade 

com livre acesso à internet. Embora sejam de acesso livre, existem normas de uso referentes a esse serviço, como não alterar as configurações dos 

computadores e/ou programas, bem como instalar qualquer tipo de software, sendo proibido consultar sites de conteúdo impróprio, ofensivo, discriminatório e 

similares. A rede Wireless da BC é controlada pelo CPD e pode ser acessada selecionando uma das várias redes existentes.

Acesso remoto ao 

Portal de Periódicos 

Capes

O acesso remoto ao Portal de Periódicos da Capes via CAFe se dá selecionando a instituição, digitando o CPF e a senha utilizada nos portais da UFSM. 

Ainda, é disponibilizado um tutorial com informações referentes à utilização das bases de dados do Portal de Periódicos da Capes.

Comutação 

bibliográfica 

(COMUT)

Serviço por meio do qual se obtêm fotocópias ou arquivos digitalizados de documentos não existentes no acervo da biblioteca ou online no Portal Capes ou 

gratuito em algum outro site, mas que se encontram disponíveis em outras instituições do país ou do exterior, integrantes desse convênio. O material deve ser 

solicitado apenas por e-mail e se necessário pode se realizar uma busca monitorada internacional. Também são relacionados aqui os dados do material a 

serem informados quando feita a solicitação. A página dispõe do Manual do Sistema Comut. 

Digitalização de 

Artigos de Periódicos

É disponibilizado um formulário online para a solicitação de digitalização de artigos em periódicos disponibilizados no acervo do SiB/UFSM. Após a 

solicitação, o usuário receberá o material solicitado no e-mail informado em até cinco dias úteis. Com o preenchimento completo, o usuário envia a solicitação 

e aguarda retorno.

Downloads

Diversos documentos como manuais, regulamentos, solicitações são disponibilizados para downloads: autorizações diversas; empréstimo (regulamento de 

empréstimo; acréscimo no regulamento sobre material danificado); MDT; seleção de material bibliográfico; arquivos do Portal de Periódicos da UFSM; 

capacitação de usuário; estatísticas; portal de Periódicos da Capes; setor de referência; conservação do Acervo; ficha catalográfica; processo de compra; 

tutoriais.

Orientação ao usuário

Tem como objetivo orientar o usuário quanto à utilização da base de dados do acervo e a localização das obras nas estantes, bem como capacitação para 

utilização do Portal de Periódicos Capes. Os interessados devem agendar horário no Setor de Referência da BC. Além do serviço especializado dos 

bibliotecários, todos os servidores do Setor de Referência estão aptos ao serviço de orientação da localização do material bibliográfico nas estantes e auxílio 

à pesquisa no catálogo online.

Sala de Multimídia

Tem capacidade para 30 pessoas. Possui ar-condicionado e diversos recursos audiovisuais (televisão com sinal de antena parabólica, DVD, vídeo cassete, 

data show com telão, retroprojetor, projetor de slides, computador com internet, quadro branco). A sala de multimídia é disponibilizada mediante agendamento 

no Setor de Referência, tanto para alunos que queiram fazer treinamento de suas apresentações, quanto para unidades da UFSM que necessitem de 

pequenos espaços para cursos, sessão de filmes, palestras e eventos.

Visita Orientada

Tem como objetivo apresentar as instalações da BC, seus produtos, projetos e serviços aos usuários da UFSM e visitantes. A biblioteca oferece dois tipos de 

capacitação de usuário no uso da biblioteca: conforme cronograma elaborado pela biblioteca com inscrições online para atender a comunidade acadêmica e 

capacitação de turmas agendadas por professores ou responsáveis. 

Tópicos abordados na capacitação: informações gerais, normas e regulamento; pesquisas básicas no catálogo on-line; empréstimos, renovações e reservas 

(requisitos e procedimentos); identificação e localização dos exemplares no sistema; apresentação do website (visão geral); visita às instalações da 

biblioteca; informações sobre a organização do acervo. A visita tem duração de 2h.
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Conservação do 

acervo

Explica sobre a campanha de preservação, dicas de como utilizar o material corretamente e exibe alguns materiais. A Campanha de Preservação e 

Conservação dos Acervos das Bibliotecas da UFSM com o slogan: Preserve o conhecimento, organizada pela BC, é um projeto de extensão. Inclui cartazes 

informativos e distribuição de fôlderes e marcadores de páginas com dicas e orientações de preservação e conservação, informando aos usuários sobre 

como utilizar apropriadamente os materiais para preservá-los e quais os riscos mais comuns decorrentes de atividades inadequadas. A campanha também é 

realizada concomitantemente nas bibliotecas setoriais.

Adote o uso responsável da biblioteca, conheça algumas dicas:

- evite comer e beber perto das obras, pois, o alimento e o líquido causam danos irreversíveis aos materiais;

- ao rasgar ou recortar folhas, figuras e capítulos de livros você estará mutilando a informação, que poderá ser única e insubstituível, e que é de uso de 

todos;

- faça anotações no seu caderno e não sublinhe o texto dos livros, mesmo que a lápis. As anotações importantes para você podem não ser importantes 

para outro usuário, evite a poluição visual;

- utilize marcadores de páginas, evite dobrar e marcar páginas com objetos como: clips, lápis, caneta e outros, para não deformar o papel;

- evite passar o dedo na língua para virar a página, porque a saliva é ácida e com o tempo deteriora o papel. Além disso, o livro é fonte de micro-

organismos nocivos à saúde, devido a sua circulação em vários ambientes (hospitais, laboratórios, etc.), além de conter também resíduos de inseticidas 

utilizados nas dedetizações da biblioteca; 

- evite colar fitas adesivas, pois com o tempo, amarelam o papel, podem danificar o texto e são de difícil remoção. Quando necessário o conserto, 

comunique o problema no momento da devolução;

- lembre-se que a exposição dos livros à luz solar, à chuva ou ao calor prejudicam a conservação do papel e facilita o desenvolvimento de micro-

organismos, evite variações de temperatura e umidade;

- ao retirar o livro da estante, tenha a delicadeza de não o pegar pela parte superior da lombada, ela é frágil e se rompe. A maneira correta é empurrar os 

volumes laterais e retirar o desejado pelo meio da lombada; 

- a fumaça do cigarro e as cinzas amarelam e mancham os livros, além do odor desagradável que fica no material, portanto, evite fumar perto das obras, 

quando essas estiverem sob sua responsabilidade.  

Seguindo estes cuidados preventivos você estará contribuindo para prolongar a vida útil do acervo da Biblioteca, preservando, assim, não só a informação, 

mas, sobretudo, a estrutura física das obras.

Fonte: A autora, adaptado de UFSM (2018).  
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Quadro 6 - Serviços descritos no SiB/UFSM 

Acervo

Exibe o link que leva direto à consulta ao acervo. Permite a pesquisa e localização do material bibliográfico disponível no acervo das bibliotecas. Também 

apresenta no menu Acervo, uma lista atualizada do acervo geral da UFSM, de cada tipo de material, em números. Mostra a coleção de anos anteriores para 

quem quiser consultar e comparar.

Eventos Divulgação dos eventos promovidos pelo SiB/UFSM, com todas as informações pertinentes. 

Guia de Recolhimento da 

União (GRU)

Esclarece que a taxa de atraso não é registrada enquanto não houver a devolução dos empréstimos em atraso. Assim, deve emitir a GRU somente após a 

devolução do material para saber qual o valor total a pagar. O usuário pode emitir sua GRU em qualquer outro lugar de sua preferência e levar para a BC o 

comprovante de pagamento. Dessa forma, terá autonomia para emiti-la em qualquer momento e estará cooperando com o fluxo dos serviços do setor. 

Disponibiliza um tutorial para emissão da GRU, inclusive conta com imagens das telas, além da explicação e observações pertinentes. 

ISBN/ISSN

ISBN: o International Standard Book Number (ISBN) é um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os livros, segundo o título, o autor, o 

país, a editora, individualizando-os inclusive por edição. Utilizado também para identificar software, seu sistema numérico é convertido em código de barras, o 

que elimina barreiras linguísticas e facilita a sua circulação e comercialização.

O sistema ISBN é controlado pela Agência Internacional do ISBN, que orienta, coordena e delega poderes às Agências Nacionais designadas em cada país. 

A Agência Brasileira, com a função de atribuir o número de identificação aos livros editados no país, é, desde 1978, a Fundação Biblioteca Nacional, a 

representante oficial no Brasil.

O fundamento do sistema é identificar um livro e sua edição. Uma vez fixada a identificação, ela só se aplica àquela obra e edição, não se repetindo jamais 

em outra. A versatilidade deste sistema de registro facilita a interconexão de arquivos e a recuperação e transmissão de dados em sistemas automatizados, 

razão pela qual é adotado internacionalmente. O ISBN simplifica a busca e a atualização bibliográfica, concorrendo para a integração cultural entre os povos.

ISSN: o Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (International Standard Serial Number - ISSN) é o identificador aceito 

internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada, tornando-o único e definitivo. Seu uso é definido pela norma técnica internacional da 

International Standards Organization ISO 3297.

O ISSN é operacionalizado por uma rede internacional, e no Brasil o IBICT atua como Centro Nacional dessa rede. O ISSN identifica o título de uma 

publicação seriada em circulação, futura (pré-publicação) e encerrada, em qualquer idioma ou suporte físico utilizado (impresso, online, CD-ROM, etc).

Localização de materiais

Traz informações de todos os tipos de materiais encontrados na biblioteca como acervo geral; livros; coleção geral (obras de referência; coleção reserva 

(faixa azul); coleção vestibular (faixa verde); teses (teses, dissertações e monografias); trabalhos acadêmicos e periódicos); coleções especiais (coletânea; 

mapas; folhetos; gravações em fitas de vídeo; cassetes sonoros; CD’s; disquetes; normas da ABNT; normas técnicas; partituras; livros em Braille).  

Repositório UFSM - 

Manancial
Descrito anteriormente, na primeira barra da página. Aparece repetida como mais uma opção ao usuário.
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Quadro 6 - Serviços descritos no SiB/UFSM 

Normas ABNT/MDT

Acessar o serviço no link: http://portal.ufsm.br/biblioteca/leitor/abnt.html (descrito anteriormente neste capítulo). 

Manual de Dissertações e Teses (MDT): Estrutura e Apresentação - 2015 (descrito anteriormente neste capítulo). 

Normas de apresentação tabular: para acessar a norma do IBGE sobre apresentação de tabelas, disponibiliza-se um link direto.

Elaboração de referências: o MORE é uma ferramenta on-line gratuita, que auxilia na elaboração de referências bibliográficas e de citações, conforme as 

normas da ABNT.

EndNote Web: link para tutorial elaborado pela Universidade do Minho sobre o EndNoteWeb, recurso on-line para referenciação bibliográfica em diversas 

normas.

Periódicos da Capes

Não leva ao site diretamente, pois esclarece sobre o acesso e capacitações.  

Acesso na UFSM: o uso do portal é livre e gratuito para os usuários da UFSM. O acesso é realizado a partir de qualquer terminal ligado à internet localizado 

na instituição no endereço: www.periodicos.capes.gov.br.

Acesso via CAFe: o acesso se dá selecionando a instituição, digitando o CPF e a mesma senha utilizada nos portais da UFSM. Disponível link com tutorial.

São oferecidas duas modalidades de capacitações no uso do Portal de Periódicos da capes. Sob demanda para grupos ou conforme cronograma do SiB, 

que oferece mensalmente, durante o semestre letivo, uma capacitação aberta à comunidade. As inscrições são realizadas via formulário on-line.

Portal de Periódicos UFSM Descrito anteriormente, na primeira barra da página. Aparece repetida como mais uma opção ao usuário.

Provas de concursos
As provas para os cargos técnico-administrativos a partir de 2002, encontram-se integralmente na página, em arquivo digitalizado e com gabaritos. Totalizam 

provas para 102 cargos diferentes.

Serviço de Descoberta

O Serviço de Descoberta do SiB/UFSM utiliza a plataforma EBSCO Discovery Service (EDS) e caracteriza-se por: coletar informações em diferentes bases 

de dados e catálogos; ter uma interface única de busca; integrar fontes institucionais e externas; possibilitar interoperabilidade entre plataformas; e apresentar 

filtros para refinar os resultados da pesquisa.

A novidade é que os e-books da Minha Biblioteca, E-volution, IEEE, EBSCOhost e a Revista dos Tribunais foram integrados à Coleção UFSM do Serviço de 

Descoberta e podem ser acessados por meio da caixa de busca localizada na página inicial da Biblioteca. Além disso, pesquisa também os Periódicos da 

UFSM e o acervo Manancial - Repositório Institucional, o Portal Capes e a web aberta. Para saber mais, visite a página do novo Serviço de Descoberta da 

UFSM. É assinado pela Biblioteca.

Localização da Caixa de Busca: a caixa de busca do Serviço de Descoberta está localizada no site da Biblioteca Central, logo abaixo do banner e acima das 

Notícias.

Fonte: A autora, adaptado de UFSM (2018).  
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Quadro 6 - Serviços descritos no SiB/UFSM

(conclusão)
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E, por último na aba, temos a opção de Contato com a BC e as setoriais. 

Contato: nesse link são listados o e-mail e o telefone de cada biblioteca do 

SiB/UFSM. 

Após esse primeiro cabeçalho, o site se divide em 2 colunas. Na coluna 

da direita temos links diretos para alguns serviços: Renovações/Reservas (já 

descritos em Consulta ao Acervo); Agenda/Capacitações (já descrito em 

SiB/UFSM/Periódicos da Capes); Periódicos UFSM (já descrito em Periódicos 

UFSM), Normas Técnicas (já descrito em Normas ABNT/MDT); E-Books (já 

descritos em Consulta ao Acervo/Recursos Eletrônicos) e finalmente Periódicos 

Capes (já descrito em Serviços e SiB/UFSM). 

Logo abaixo, são listadas a Biblioteca Central e as 12 setoriais que 

compõem o SIB/UFSM com seus respectivos contatos (telefone e e-mail), bem 

como os dias e horários de funcionamento). Na coluna ao lado, caixa para 

pesquisa direta no Serviço de Descoberta (descrito no SiB/UFSM) e logo 

abaixo, as Notícias e Avisos importantes à serem divulgados. No final da 

página, são exibidas informações gerais, muitas agrupadas pelo assunto ou a 

quem são direcionadas. A maioria delas também já descrita anteriormente.   

Destaques: acessibilidade do site; autorizações/formulários; downloads; E-

Books; periódicos da Capes; provas de concursos. Com exceção da 

acessibilidade do site, todos os outros foram descritos anteriormente.   

Acessibilidade do Site: o usuário pode acessar uma página alternativa 

contendo apenas os elementos de navegação do site da BC clicando no link 

disponível, que está alinhado com as recomendações internacionais e 

estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais. 

Kit novo usuário: acesso remoto ao portal de periódicos da Capes via CAFe; 

empréstimo; GRU; visita orientada e Manual de sobrevivência. Todos já 

descritos com exceção do Manual de sobrevivência. 

Manual de sobrevivência: para facilitar a chegada dos calouros e a 

permanência dos veteranos, existe agora o Manual de Sobrevivência para 

Estudantes, que reúne as principais dicas e informações sobre a UFSM, nos 

seus variados campi. Nele é possível encontrar mapas, telefones úteis, 

informações relevantes e o passo a passo para a realização das carteirinhas 

necessárias. Está disponível o link para acesso ao manual completo on-line. 
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Pós-graduação: Autorização on-line; COMUT e ficha catalográfica. Todos já 

descritos anteriormente.  

Institucional: Manancial-Repositório; MDT-Normas; periódicos; Portal do 

aluno; Portal do professor; Restaurante. Os três primeiros já foram descritos. 

Portal do aluno: onde o aluno tem acesso às informações de sua vida 

acadêmica, como relatórios, dados cadastrais, alterações curriculares, 

matrículas, turmas, etc. 

Portal do professor: tem o objetivo de disponibilizar aos professores diversas 

funcionalidades ligadas às suas atividades mais comuns. 

Restaurante Universitário: leva ao portal do restaurante, no qual o usuário tem 

as notícias, pesquisa horários, cardápio, entra em contato, etc. 

SiB/UFSM:  aquisição, bibliotecas, contato e perguntas frequentes.  

Os itens Aquisição e Contato, já foram descritos anteriormente neste capítulo. 

Em bibliotecas, é descrito o histórico das setoriais na UFSM, explicando que 

com a expansão do acervo e para facilitar o acesso dos alunos aos materiais 

específicos da sua área, surgiu a necessidade de descentralizar a coleção, 

originando assim as bibliotecas setoriais. Elas estão presentes em quase todos 

os centros de ensino. A descrição de cada setorial está unificada com o 

capítulo da história da BC. 

Já em perguntas frequentes, temos um link com um “Formulário de registro de 

dúvidas sobre serviços e normas das bibliotecas da UFSM” onde o usuário que 

tem alguma dúvida pode registrá-la e as informações são incluídas no site.  
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5 BIBLIOTECAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E OS ESPAÇOS E 

SERVIÇOS QUE DISPONIBILIZAM  

As bibliotecas e seus usuários estão em constante transformação. A 

evolução tecnológica, o rápido acesso à informação, a introdução da cultura 

digital, faz com que a biblioteca precise se reinventar. Novos serviços e 

espaços passam a ser disponibilizados e tornam a biblioteca mais atrativa e 

funcional. Visitar vários sites de bibliotecas nacionais e internacionais 

(universitárias ou não) foi necessário para embasar esse capítulo. 

Inicialmente, visitando bibliotecas nacionais, conheci as chamadas 

bibliotecas parque. Depois visitei uma biblioteca escolar e algumas 

universitárias.  

As Bibliotecas Parque objetivam prover espaços de cidadania nas 

regiões mais vulneráveis, com participação de jovens, onde a presença da 

educação e da cultura pode apoiar o desenvolvimento de suas trajetórias de 

vida, gerando maiores oportunidades para impulsionar a cultura cidadã nas 

comunidades, transformando-se em um espaço para todos.  

Ainda sobre o conceito de bibliotecas parque, como o próprio nome diz, 

são como um parque: tem-se acesso a teatro, cinema, dança e até cozinha-

escola, sempre convergindo para a exploração dos acervos e das práticas de 

leitura. É uma experiência inovadora em que o acervo não está apenas 

disponível, mas ganha visibilidade por meio da possibilidade de os públicos, 

espontâneo e escolar, interagirem com os conteúdos de múltiplas formas, 

permitindo a promoção do conhecimento. (BIBLIOTECAS PARQUE 

MANGUINHOS, 201-?). 

Na visão das bibliotecas contemporâneas, novas formas de linguagem 

mediadas pela tecnologia funcionam como estratégia de ampliação do 

repertório cultural: articulam a ideia de ler o mundo com múltiplos recursos, 

alargando os horizontes do ser e o potencial educativo, com experimentação e 

criação. (BIBLIOTECAS PARQUE MANGUINHOS, 201-?). 
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Visitando o site da Biblioteca Parque Villa-Lobos7 de São Paulo 

inaugurada em 2014, ela é nomeada como modelo de biblioteca viva, pois faz 

sua aproximação e interatividade com a comunidade, abrindo inclusive em 

domingos e feriados. Através de uma programação cultural diversificada, com 

atividades para todos os públicos, a ideia é também de mostrar a leitura como 

algo prazeroso. Para isso, alia a leitura com diversão e expressão. 

As atrações e programações culturais são divulgadas em agenda no 

site, e vão desde teatro, exposições, cursos, oficinas, wi-fi, jogos, DVD, bate-

papos. Um exemplo é a oficina sensorial para bebês e famílias, marcada para 

um fim de semana. Os temas da programação também são bem variados, vão 

desde cantigas de rodas até o olhar para questões ambientais. Lá, também, os 

usuários têm à sua disposição diversos recursos de acessibilidade.  

O site da rede de Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro8 é rico 

em informações e explica que ela está localizada em 3 locais no estado. A 

programação é repleta e diversificada, com saraus, teatro, oficinas, palestras e 

debates, cinema, dança, música, cursos, exposições e o diferente “quintal das 

trocas”, no qual os participantes trocam livros, gibis e brinquedos. Oferece os 

serviços básicos de acervo e conta também com um programa de aproximação 

com as escolas de seu entorno. Conta também com um programa de 

acessibilidade bem equipado. 

Possui um certificado internacional em relação à sustentabilidade. Na 

sua edificação, utiliza a energia solar, arquitetura verde, facilitação de acessos 

e reciclagem. Com isso, motiva o debate, tem acervo de referência na área e 

gera multiplicadores. Seus espaços vão além de estantes de livros e mesas de 

estudos. Conta com ambientes para uso diversificado: espaços para estudo, 

teatro, jardim suspenso, auditório, biblioteca infantil, quadrinhos, acervo, café, 

seção de atualidades, espaços expositivo, de multimídia e para leituras 

especiais, pátio, laboratórios e salas aquário para reuniões ou estudos em 

grupo.  

                                                
 
7 FONTE: BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS (BVL). Disponível em: <https://bvl.org.br/>.  
8 FONTE: BIBLIOTECAS PARQUE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: 
<http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/>. 
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Interessante o espaço do ócio, com cadeiras confortáveis, revistas e 

publicações, com vista para monumentos e local para contemplação. 

Disponibiliza o serviço ao cidadão com o objetivo de, por meio da cultura, 

promover cidadania e acesso a outros serviços públicos. Por exemplo, serviços 

de segunda via de RG e CPF, elaboração de currículos, inscrição em 

concursos e vagas de emprego até plantões do Sebrae para empreendedores 

da comunidade. 

Um exemplo que demonstra bem as mudanças que estão acontecendo 

nas bibliotecas é o projeto desenvolvido na Biblioteca Municipal Centenário, em 

Poços de Caldas - Minas Gerais, destacado no artigo de Lopes (2016) que 

descreve o quanto o projeto proporciona a interação de jovens com a cultura 

digital, tornando-se atração para os estudantes para empreenderem iniciativas 

e ideias criativas, ampliando as experiências de leitura na cidade. O projeto 

utiliza a tecnologia para criar novas práticas de leitura e incentivar a formação 

de leitores, ao transformar a biblioteca pública em um espaço inovador e 

estimular a criatividade e o desenvolvimento de talentos por meio da cultura 

digital. 

O projeto oferece um espaço de convivência, com paredes repletas de 

arte e equipamentos, para que os jovens possam se encontrar para criar suas 

próprias manifestações artísticas e culturais. Estão disponíveis no espaço 

alguns projetores, computadores, notebooks, smartphones e até uma lousa 

digital, além de um acervo físico e digital montado com indicações e doações 

da própria comunidade. Para o coordenador do projeto, apesar de contar com 

muitos equipamentos, o que realmente muda o ambiente é a ocupação feita 

pelas pessoas. Entre outras atividades, a partir da união entre a cultura digital e 

o universo da literatura, eles elaboram publicações eletrônicas, fazem vídeos 

literários para canais online e transformam obras literárias em memes ou 

pequenas animações para internet. (LOPES, 2016). Em depoimento para 

Porvir: Inovações em Educação, Cavalcante (2016) afirma que:  
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As bibliotecas precisam ser um organismo vivo que abriga produção 
de conhecimento. Espaços em que as pessoas, não só utilizem as 
informações contidas nos livros como fonte de inspiração para sua 
produção cultural, mas também possam interagir com as outras 
pessoas. [...]. O espaço ajuda a transformar a biblioteca a partir das 
pessoas que ele agrega. O espaço por si não transformaria nada, 
mas a presença dele, como um ambiente que se tornou mais 
agradável, faz com que as pessoas comecem a enxergar a biblioteca 
de uma forma diferente. 

 

Na visita aos sites de bibliotecas universitárias brasileiras, encontram-se 

somente informações já conhecidas como tradicionais (usuais), com páginas 

bem enxutas.  

O Sistema de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP)9, 

disponibiliza um aplicativo móvel do sistema de bibliotecas, no qual constam 

vídeos, apresentações, guias e tutoriais. E também serviços básicos (acesso 

ao acervo e portais, etc.). 

De acordo com informações da Biblioteca Campus São Paulo, da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)10, são descritas informações 

básicas sobre os serviços, informes e comunicados, recursos para pesquisa e 

destaques do acervo.  

Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)11, o site 

mostra os diferentes campi, a pesquisa ao acervo, suas publicações, as bases 

de dados e o acesso a elas. 

Na Biblioteca central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUC-RS)12, além de todos os serviços básicos, tem uma agenda de 

divulgação e eventos, bem visível e bastante ativa.  

O site do Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP)13, descreve suas bibliotecas, produtos e serviços, notícias e 

destaques (treinamentos, indicadores, coleção especial, etc.).  

                                                
 
9 FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS (SIBi). UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
(USP). Disponível em: <http://www.sibi.usp.br/>. 
10 FONTE: BIBLIOTECA CAMPUS SÃO PAULO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
(UNIFESP). Disponível em: <http://www.bibliotecacsp.sites.unifesp.br/>. 
11 FONTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP). 
BIBLIOTECA. Disponível em: <https://www.pucsp.br/biblioteca>. 
12 FONTE: BIBLIOTECA CENTRAL. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 
GRANDE DO SUL (PUC-RS). Disponível em: <http://biblioteca.pucrs.br/>. 
13 FONTE: SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP (SBU).  UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CAMPINAS (UNICAMP). Disponível em: <https://www.sbu.unicamp.br/sbu/>.  
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A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)14 também apresenta 

seu sistema integrado de bibliotecas, os serviços, fontes de informação e bases 

de dados, repositório. Divulga notícias e seus indicadores. Nada diferenciado. 

Já a Universidade Estadual Paulista (UNESP)15, apresenta em seu site 

sua Coordenadoria Geral de Bibliotecas. O site conta com uma busca integrada 

de todo o acervo, com menus específicos para pesquisadores, professores, 

alunos e bibliotecários. Também locais com destaques, serviços e notícias.  

Cabe destacar a parceria com a rádio UNESPFM 105.7 em seu 

programa “Estação Biblioteca”, programa dedicado ao universo da leitura, do 

livro e das bibliotecas divulgado na rádio. E outro diferencial é a agenda, 

embora não tão ativa, mas com eventos muito parecidos com os das 

bibliotecas parque, como feiras de trocas de livros e oficina de bordados (por 

ex. aproveitando para tecer e conhecer as Arpilleras chilenas, mulheres que se 

reuniam para bordar as opressões e violências vividas contra suas famílias, na 

ditadura de Pinochet). A arte como expressão e conhecimento, com inscrições 

gratuitas.  

Na Universidade de Brasília (UnB)16 é possível encontrar a única 

biblioteca com horário estendido para 24h (embora ainda em caráter 

experimental), com serviços e espaços restritos devidamente divulgados. 

Em sua página inicial disponibiliza primeiramente a pesquisa integrada, 

alguns destaques sobre a biblioteca central e as últimas notícias. Tem a opção 

de um vídeo para o usuário de como localizar livros no acervo. Diferente das 

outras, dispõe de uma “linha de transmissão no WhatsApp” para que o 

interessado se inscreva para receber notícias pelo aplicativo. 

Também apresenta suas setoriais, as bases de dados e serviços. Como 

mais um diferencial, tem 2 salas de exposições disponíveis não só para a 

comunidade acadêmica como para a comunidade externa também (mediante 

cadastro). Outro programa é o Clube de Leitura, com encontros mensais 

divulgados no site. 

                                                
 
14 FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar). Disponível em: 
<http://www.sibi.ufscar.br/>. 
15 FONTE: COORDENADORIA GERAL DE BIBLIOTECAS (CGB). UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA (UNESP). Disponível em: <https://www2.unesp.br/portal#!/cgb>. 
16 FONTE: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB). BIBLIOTECA CENTRAL. Disponível em: 
<https://www.bce.unb.br/>. 
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O sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ)17, informa em seu site que são gerenciadas 45 bibliotecas. Disponibiliza 

links para acessos a serviços e bases de dados, notícias, produtos, manuais e 

publicações.  

E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)18 apresenta 

suas 28 bibliotecas setoriais, 1 biblioteca de ensino fundamental e médio e 1 

biblioteca depositária da documentação da Organização das Nações Unidas. E 

como em todas as outras, o módulo de pesquisa, serviços, ferramentas, e 

vários links de suporte à navegação em bases e programas. Interessante o link 

“Press reader” com disponibilidade dos jornais diários nacionais e 

internacionais, on line.  

É unânime a disponibilização de canais de comunicação para contato, 

além do site, também por um ou mais tipo de rede social (Facebook, Twiter, 

Instagram, Google+, YouTube, etc.). 

Buscando bibliotecas internacionais, iniciei pelas Bibliotecas Parque da 

Colômbia, que serviram como referências para a implantação destes sistemas 

no Rio de Janeiro. Lá, também se originou com o objetivo de introduzir 

equipamentos culturais e de serviços, que contribuam a satisfazer as 

necessidades sociais mais urgentes de uma população predominantemente de 

baixa renda. Em Medellín têm várias Bibliotecas Parque. Dentre elas: a 

Fernando Botero, a Espanha, a La Quintana ‘Tomás Carrasquilla’, a San Javier 

‘Presbítero José Luis Arroyave Restrepo’, a León de Greiff - La Ladera e a 

Belén. (PROCOLOMBIA, 201-?).  

Contam com coleções de livros, sala de exibições, internet, teatro, 

auditório, escola de música, café/restaurante, escola de dança, oficinas de 

artes plásticas, salas de leitura, salas multiuso, brinquedoteca, áreas ao ar 

livre, áreas verdes e até espaços públicos para esportes e recreação.  

Continuando nos sites internacionais, visitei sites da Finlândia, onde a 

leitura é muito incentivada e há inúmeras bibliotecas espalhadas pelo país. As 

                                                
 
17 FONTE: SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO (SiBI). Disponível em: 
<https://www.sibi.ufrj.br/>. 
18 FONTE: SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL (SBUFRGS). UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). 
Disponível em: <https://www.ufrgs.br/bibliotecas/>. 
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bibliotecas públicas finlandesas são pioneiras da nova sociedade de 

informação, constituindo um dos serviços culturais mais utilizados. Os serviços 

oferecidos são acessíveis e eficazes, o que leva à alta utilização, muitos são 

inéditos e, por isso, as bibliotecas públicas finlandesas são consideradas umas 

das mais avançadas do mundo. 

Criadas inicialmente para fornecer conhecimento aos cidadãos 

finlandeses, agora as bibliotecas também funcionam como salas de estar 

públicas, com equipamentos multimídia e com atividades ao ar livre. Pode-se 

desde digitalizar um disco de vinil ou fita cassete, até pegar uma máquina de 

costura ou obra de arte emprestada. A visão das bibliotecas finlandesas de que 

“Os cidadãos devem ser civilizados” é alcançada, pois hoje os finlandeses 

formam uma das nações mais letradas do mundo. As bibliotecas são direito 

estatutário do cidadão, as quais devem promover a aprendizagem ao longo da 

vida, a cidadania ativa, a democracia e a liberdade de expressão. (PUUKKO, 

2012).  

Indo contra ao movimento de que as bibliotecas vão acabar, como 

pensam alguns, em dezembro de 2018, a Finlândia inaugurou a mais nova 

biblioteca pública na capital Helsinki. Muito além da arquitetura, o impacto da 

biblioteca Oodi se dá ao oferecer muito mais do que um local para pegar livros 

emprestados, com locais para reuniões, espaços de coworking, encontros 

sociais, workshops, palestras e diversas outras atividades, “ela oferece o 

futuro”. (PAIVA, 2018).  

Os livros e materiais de leitura são a atração mais importante, mas o 

local conta também com equipamentos de impressão em 3D, máquinas de 

costura, espaço de ensaios para bandas e músicos, um pequeno cinema e 

ainda uma série de espaços que podem ser reservados para atividades 

diversas. Há também um café e um espaço para experiências com realidade 

virtual. Elas estão listadas como pontos turísticos nas cidades. 

Conhecendo as bibliotecas internacionais universitárias, iniciando pela 

biblioteca da Universidade Harvard nos Estados Unidos, a Harvard Library19, 

em sua página inicial já mostra ao usuário direto a tela para pesquisar o que 

quiser encontrar dentro dela. Contém links que explicam todos os serviços, 

                                                
 
19 FONTE: HARVARD LIBRARY. Disponível em: <https://library.harvard.edu/>. 

https://www.hypeness.com.br/2015/08/por-que-a-finlandia-e-um-dos-melhores-paises-do-mundo-pra-voce-ter-e-criar-seus-filhos/
https://www.oodihelsinki.fi/en/
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ferramentas e catálogos, coleções e exposições. A agenda convida para 

exposições, workshops, filmes em exibição. Também divulga notícias recentes. 

Outra biblioteca americana da Universidade Stanford, a Stanford 

Libraries20, também traz como primeira vista a caixa de pesquisa. E mostra no 

site normas e serviços, programas desenvolvidos. Apresenta todas as 

bibliotecas, acesso a elas, aos recursos eletrônicos de cada uma e sua política 

de utilização.  

Apresenta as coleções e suportes de pesquisa como serviços, guias e 

projetos, agenda com eventos, workshops e exposições, onde chama a 

atenção para exposições on-line (coleções digitais notáveis exibidas por 

bibliotecários e curadores), com temas e documentos diversos, com fotos e 

descrições.  

Disponibiliza no site também, recursos para docentes e estudantes. Para 

os docentes dispõe serviços de biblioteca, produtos e privilégios específicos em 

apoio à pesquisa e instrução (desde consultoria com especialistas em vários 

assuntos; auxílio na organização, gerenciamento e curadoria de dados de 

pesquisa; oficinas que aumentam a eficiência da pesquisa; oficinas sob medida 

para preparar cursos e até reserva de armários na biblioteca). Já, para os 

estudantes, com o objetivo de fazer com que ele se sinta em casa nas 

bibliotecas, dicas para que descubra onde trabalhar, onde procurar livros, 

artigos, reservas de cursos e onde relaxar quando precisar (orienta para um 

espaço de estudo mais produtivo nas bibliotecas dependendo do enfoque 

necessário; dicas de recursos de pesquisa e até como “dar um tempo”: 

espaços de exposições, onde emprestar filmes, tomar um café e participar de 

eventos e exibições , incluindo até desestressamento de cães.  

Na Inglaterra, as bibliotecas Bodleian da Universidade de Oxford21 

constituem o maior sistema de bibliotecas universitárias do Reino Unido. Inclui 

a principal biblioteca da Universidade, a Biblioteca Bodleiana, além de 30 

bibliotecas em Oxford, incluindo importantes bibliotecas de pesquisa e 

bibliotecas de faculdades, departamentos e institutos. O site apresenta as 

                                                
 
20 FONTE: STANFORD LIBRARIES. Disponível em: <http://library.stanford.edu/>. 
21 FONTE: BIBLIOTECAS BODLEIAN DA UNIVERSIDADE DE OXFORD. Disponível em: 
<https://www.bodleian.ox.ac.uk/subjects-and-libraries/libraries/college>. 
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bibliotecas, suas coleções (e-books, bases, teses, etc.), horários e localização, 

catálogos, normas de utilização, workshops, guias e tutoriais, acessibilidade, 

espaços para exposições.   

Como diferencial, por ser um conjunto de edifícios no coração histórico 

da universidade, faz aluguel de seus espaços para cerimônias de casamento, 

eventos corporativos, cursos, e até filmagens de cinema.  Também tem loja 

com vários produtos desde livros, almofadas, quadros, etc. E é bem 

interessante o link que convida o usuário a se envolver com as bibliotecas com 

oportunidades de participar em competições e projetos de crowdsourcing, 

captar doações e até participar de voluntariado na biblioteca.  

A página inicial da Biblioteca Nacional da Espanha22 (BNE), mostra a 

pesquisa, principais atalhos e informações para pesquisadores e públicos em 

geral, e uma coluna de notícias. Depois, em outros links, como acessar os 

catálogos, coleções, serviços e uma agenda de atividades. Nenhum serviço 

diferenciado.  

E por fim, a Biblioteca Nacional da França23 (BNF), tem uma página 

colorida e interativa através de um mosaico de navegação e um espaço de 

divulgação de exposições, conferências, eventos, visitas, workshops. Em links 

específicos informa horários, acessos, serviços, programação cultural, espaços 

e reservas. Dentre os serviços diferenciados estão assessoria jurídica gratuita 

para todos (por estudantes universitários), laboratórios de francês como língua 

estrangeira e um estúdio de criação audiovisual.  

Como se observa, atualmente, todas as ações nas bibliotecas têm 

sempre um objetivo principal: a satisfação do seu público. Não interessa o que 

o usuário vai fazer: ler, ver, passear, escutar ou “navegar”, o importante é que a 

informação chegue até ele da maneira mais eficaz, mais rápida e sobretudo, 

mais completa; que sua curiosidade ou necessidade de saber sejam satisfeitas; 

que a procura pela atualização encontre sempre resposta; e que tudo isto seja 

feito com prazer. 

Barros (2016) diz que “a biblioteca do futuro é um lugar onde nem livros, 

nem mesmo informação, estão no centro, mas as pessoas”. Os serviços das 

                                                
 
22 FONTE: BIBLIOTECA NACIONAL DA ESPANHA (BNE). Disponível em: 
<http://www.bne.es/es/Inicio/index.html>. 
23 FONTE: BIBLIOTECA NACIONAL DA FRANÇA (BNF). Disponível em: <http://www. bnf.fr/fr>. 
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bibliotecas do futuro vão encontrar as pessoas onde elas estão, através das 

tecnologias, espaços culturais, etc. com a utilização de um misto de 

abordagens para a aprendizagem que incorpora tudo desde 

empreendedorismo e makerspaces até salas de aula no modelo “flipped” e 

cadeiras especiais para tirar uma soneca. A biblioteca do futuro está equipada 

para capacitar as pessoas para o conhecimento oferecendo espaços onde elas 

possam se reunir, aprender, viver e se divertir. (BARROS, 2016).  

A biblioteca é o local de fluxo constante de informação, e dela vai 

depender o controle e a qualidade da informação, fazendo a certificação desta 

informação. Com a evolução dos recursos e ferramentas de representação e 

de transmissão da informação, números, imagens, textos, som, tudo passa a 

ser representado em formato eletrônico. Nas mais variadas áreas da ciência, a 

explosão documental é enorme o que torna necessária uma permanente 

atualização, sendo os documentos acessados por meio digital. A biblioteca do 

século XXI, deve estabelecer a ligação direta das pessoas com a informação.  

A educação superior precisa estar inserida nas mudanças de modo a 

atender um mercado de excelência que busca material humano para 

desenvolver ciência, tecnologias e estratégias de crescimento, 

desenvolvimento e manutenção dos países.  O fato é que o avanço tecnológico 

nos trouxe novos usos para a produção e propagação de informações, a 

interação e a comunicação em tempo real, na hora que acontece, de imediato. 

E as bibliotecas são o elo de ligação com essa informação, que é “a matéria-

prima das novas tecnologias, e cada novidade pode se tornar a matéria-prima 

para o próximo desenvolvimento, contribuindo para o aumento da rapidez do 

processo de inovação.” (KENSKI, 2014, p. 28). 

Com isso, a mudança na organização das bibliotecas, obriga os 

bibliotecários a adquirirem novos conhecimentos no que se refere a sistemas 

de informação em suporte eletrônico, incluindo a habilidade para pesquisar na 

variada gama de bases de dados que se oferecem e para a resolução de 

problemas técnicos. 

Baganha (2004) explica que o usuário também mudou, inclusive o das 

bibliotecas universitárias. O usuário do ensino superior está habituado às novas 

tecnologias e à internet, embora possa desconhecer os operadores de 

pesquisa a utilizar em bases de dados bibliográficos. Ele pretende, sobretudo, 
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obter toda a informação relevante sobre um determinado assunto e acessar o 

mais rapidamente possível, onde quer que ela se encontre. Exemplificando o 

papel e o efeito das novas tecnologias na vida cotidiana das pessoas, 

Perrenoud (2000, p. 125) afirma que “as novas tecnologias da informação e 

comunicação [...] transformam espetacularmente não só nossas maneiras de 

comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar.”  

As bibliotecas mudaram significativamente devido a incorporação das 

novas tecnologias, aos novos tipos de documentos e à forma de acesso a eles. 

O progresso tecnológico veio mudar a forma como as bibliotecas fazem o seu 

trabalho e como o apresentam. “Os serviços das bibliotecas deixaram de ser 

apenas uma questão que envolve os saberes mais tradicionais na área da 

biblioteconomia: eles exigem agora novas abordagens e novas competências.” 

(BAGANHA, 2004, p. 96). 

Assim, os serviços que são disponibilizados e a forma como são 

disponibilizados precisam ser repensados, sendo um desafio para as 

bibliotecas.  O conceito moderno de biblioteca e o modelo que melhor responde 

às necessidades atuais é o que faz a simbiose entre a biblioteca física e a 

virtual (se apoiam e se reforçam mutuamente). Isso significa um espaço físico 

aprazível, que se abre ao mundo sem barreiras geográficas, onde o usuário 

encontra sempre satisfeita a sua necessidade de saber, onde ele pode circular, 

ler e “navegar” livremente e onde a presença de um bibliotecário sempre 

atualizado, nos bastidores, se faz apenas sentir pela eficácia óbvia na 

qualidade dos serviços que presta. (BAGANHA, 2004). A biblioteca deve 

ensinar o usuário a pesquisar, avaliar, comparar, combinar e usar 

adequadamente a informação disponível.  

Junto a essa fusão do físico com o virtual, percebe-se atualmente que as 

bibliotecas estão concebidas e inspiradas em modelos dos países nórdicos, 

com o intuito de ser um “open space”, “um local aprazível onde os documentos 

são agrupados pelo seu valor, pelo seu conteúdo, pelo critério da informação e 

não pelo seu suporte físico.” (BAGANHA, 2004, p.93).  

E a modernidade no espaço da biblioteca se dá com o surgimento de 

espaços destinados a várias atividades culturais: exposições, teatro, cinema, 

ações de formação, espaço maker, conferências, espaços para reuniões, co-

working, atividades lúdicas e prestação de serviços sociais, por exemplo. 
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Contudo, objetiva atrair o usuário ao facilitar o acesso à informação, promover 

o gosto pela leitura e pela cultura, da forma mais agradável possível, cativando, 

seduzindo, atraindo-o. O usuário busca um espaço dinâmico onde se conjugue 

informação e cultura. Um espaço no qual ele terá a possibilidade de se 

comunicar para fazer negócios, desenvolver pesquisas e projetos, trocar 

informações e experiências, além de conversar, jogar, e até ficar ocioso.  

“A tradicional missão cultural e de ensino da biblioteca não 

desaparecerá, mas vai surgir com serviços modernos de informação e 

consultorias” (UUSI-VIDENOJA, 2008), através do novo conceito de que sua 

coleção se amplia para o espaço virtual, e que ela não terá toda a produção 

intelectual do universo, mas vai operar com equilíbrio sua coleção de acordo 

com a demanda de seu público, modernizando e ampliando seus serviços, 

sendo sempre um ponto de encontro, de cultura, de memória e de saber. 

Diante desse panorama atual das bibliotecas nacionais e internacionais, 

públicas e privadas, universitárias ou não, os serviços oferecidos são 

entendidos como adequados ao que se propõem, onde estão inseridas, e por 

isso são muito variados. Percebe-se muitas mudanças que são realizadas 

visando a aproximação do público com a biblioteca, que tem nele sua razão de 

existir.  

E, com a descrição detalhada dos serviços oferecidos pelas bibliotecas 

da UFSM no Capítulo 4, podemos observar que aqui são disponibilizados os 

serviços básicos e adequados para uma biblioteca universitária em 

comparação as bibliotecas consultadas, tanto nacionais quanto internacionais.  

Percebe-se as bibliotecas universitárias com serviços mais 

convencionais em relação às não universitárias, mas que aos poucos estão 

inserindo outros tipos de serviços, reconhecendo as bibliotecas além de 

espaços somente de aprendizagem, mas também como espaços de 

disseminação cultural. No Brasil, temos um tipo de cultura, maneiras distintas 

de utilização e procura pelos serviços, diferente de outros países. Esses outros 

modos de fazer uso, também necessitam de recursos humanos e financeiros.  

A ideia que se percebe em alguns lugares em relação ao novo 

entendimento de biblioteca, aos poucos está modificando a biblioteca central 

da UFSM. Já se tem alteração em alguns de seus espaços e serviços, 

adequando-se à essa nova realidade, mudar para se manter atrativa. Ampliou-
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se espaço físico (que ainda não é ideal), aumentou e melhorou o ambiente dos 

espaços de convivência, permitindo ao usuário ler, utilizar o wi-fi, descansar e 

fazer o uso que necessita. Disponibiliza mesas e peças para jogos de tabuleiro, 

espaço para exposições, para grupo de atividade laboral, para projetos de 

extensão, sala de multimídia, cabines individuais, salões de estudo individual e 

em grupo, já com climatização em alguns deles.  

Em relação aos serviços, a agenda conta ainda somente com 

treinamentos e visitas agendadas, mas certamente o futuro vai modificá-la com 

mais programação cultural também. A quase totalidade dos mesmos é 

oferecido também via on-line, e os setores encontram-se sempre disponíveis 

para atendimento pessoal, em mais de 13h diárias ininterruptas. 
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Essa pesquisa caracteriza um estudo de caso. Gil (2009) conceitua 

estudo de caso por meio da identificação de suas características essenciais, 

como sendo um delineamento de pesquisa, que preserva o caráter unitário do 

fenômeno pesquisado, investiga um fenômeno contemporâneo, não separa o 

fenômeno do seu contexto, é um estudo em profundidade e que requer a 

utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados. Ainda segundo Gil 

(2009, p. 14), como “os estudos de caso servem a muitos propósitos de 

pesquisa”, significa que podem servir para propósitos exploratórios bem como, 

descritivos e explicativos, compreendendo um espectro muito amplo de 

possibilidades. 

Para Yin (2015, p. 04) os contextos variados em que pode se utilizar o 

estudo de caso, incluem a enfermagem, educação, psicologia, administração, 

assistência social, antropologia, ciência política, sociologia e no planejamento 

comunitário. Também, ressalta que os estudos de caso colaboram para o 

incremento na ciência dos fenômenos individuais, grupais, sociais, políticos, 

organizacionais e relacionados. Evidências qualitativas e quantitativas podem 

aparecer juntas no estudo de caso, visto que pode se obter mais de um 

conjunto possível de resultados. São reconhecidas quatro aplicações 

diferentes: explicar, descrever, ilustrar e explorar, que podem ter papel 

relevante em relação aos dados (YIN, 2015, p. 20). 

Nos estudos de caso, o tema a ser investigado deve ser importante e 

viável, e de alguma forma, afetar um segmento da sociedade ou ainda, 

direcionar à uma questão teórica que mereça atenção, melhor definição e 

maior precisão. Martins (2006, p. 14) ainda comenta que “o objeto de uma 

pesquisa pode surgir de circunstâncias pessoais ou profissionais, da 

experiência científica própria ou alheia, do estudo”. Neste caso, pela minha 

experiência profissional, vivencio a necessidade de aprofundar aspectos 

característicos, na utilização dos serviços ofertados pelas bibliotecas da UFSM. 

A pesquisa foi inédita nas bibliotecas, que necessitam reconhecer suas 
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fragilidades e potencialidades, sendo submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa24 da UFSM.  

6.1 SUJEITOS 

Os sujeitos da pesquisa foram os discentes, docentes e técnico-

administrativos da UFSM, que participaram de forma voluntária, independente 

de curso ou local de atuação dos mesmos, o que possibilitou uma amostra bem 

heterogênea. O usuário só respondeu após aceitar termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

A escolha para que todas as categorias participem é baseada no fato de 

que todos estão inseridos no meio acadêmico e podem contribuir nesse 

diagnóstico. No Portal da UFSM25 consta a informação que são 30.255 alunos, 

2.036 docentes e 2.736 técnicos administrativos em educação, totalizando 

35.027 usuários aptos a responder o questionário. Na prática, contando 

somente alunos de cursos presenciais de todos os níveis e levando-se em 

conta a variabilidade diária de ingressos e saídas em todas as categorias, 

ficamos com uma população total final de 22.524 alunos, 2.026 professores e 

2.634 técnicos administrativos, totalizando 27.184 usuários aptos a responder o 

questionário. 

De acordo com as informações de Mayer (2016), de toda a população 

que recebeu o convite para responder, a amostra final foram os respondentes, 

ou seja, uma amostragem por conveniência. Sendo assim, a amostra constitui 

um subconjunto da população, que possui a mesma característica de interesse 

para o estudo e que foi selecionada por estar imediatamente disponível. Trata-

se de uma amostragem não probabilística, porque os elementos da população 

não têm a mesma probabilidade de serem selecionados, o que não garante a 

representatividade da população.  

O local para aplicação da pesquisa foi a Universidade Federal de Santa 

Maria, localizada na cidade de Santa Maria, RS. A pesquisa foi realizada 

                                                
 
24 Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) – 97314718.0.0000.5346   
Número do parecer CEP/UFSM - 2.866.185 em 31.08.2018 
25 Dados https://portal.ufsm.br/ufsm-em-
numeros/publico/index.html;jsessionid=ccb3b41f50e3260a7616a9b6cd6e em 02.07.2018 
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considerando-se todas as bibliotecas da instituição, central e setoriais, com 

alcance de maior número de usuários e auxílio para um melhor diagnóstico 

final.  

6.2 COLETA DE DADOS 

O instrumento de pesquisa foi um questionário. Para Gil (2010), o 

questionário objetiva conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas, valores, etc. O usuário externaliza nas 

respostas suas compreensões e entendimentos sobre o tema pesquisado. 

O questionário assegura benefícios como economia de tempo; respostas 

mais rápidas e precisas com maior liberdade nas respostas, em razão do 

anonimato; atinge maior número de pessoas ao mesmo tempo; há mais 

uniformidade na avaliação e menos risco de distorção em virtude da natureza 

impessoal do instrumento, entre outros. Embora, também, apresente 

inconvenientes, principalmente quanto ao número de retorno dos questionários; 

devolução tardia e exigência de um universo mais homogêneo dos sujeitos da 

pesquisa (Marconi e Lakatos, 2010).  

Para coletar os dados com as informações necessárias ao estudo, foi 

utilizado um questionário no formato on-line (Apêndice I). O questionário foi 

elaborado para este estudo especificamente, a partir de preocupações 

entendidas como relevantes no âmbito das bibliotecas da UFSM e que também 

colaborasse para o alcance do objetivo proposto. Vieira (2009) nos diz que se o 

instrumento mede o que é suposto medir, no contexto em que é aplicado, é 

válido.      

O questionário ficou constituído de duas partes: a primeira com quatro 

questões sobre o perfil (tipo de usuário, local de vínculo, tempo de vínculo e 

idade) e a outra parte composta de 30 questões (29 questões fechadas e a 

última questão aberta), sobre os espaços oferecidos os serviços 

disponibilizados na página. Com a permissão da PRPGP para solicitar ao CPD 

o envio para os usuários, tive a informação de que as questões iniciais de perfil 

poderiam ser ocultadas aos respondentes, pois o próprio sistema disponibiliza 

os dados para o relatório, reconhecendo o usuário a partir do momento em que 
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ele entra com sua matrícula. Então, para os usuários apareceram somente as 

questões da segunda parte, ou seja, específicas deste estudo.  

 Ainda, antes do envio do questionário aos usuários, foi realizado um 

pré-teste no ambiente da biblioteca. Marconi e Lakatos (2010, p. 88) 

descrevem o pré-teste como um procedimento importante para testar o 

instrumento da pesquisa, verificando as condições para a garantia efetiva dos 

resultados e possíveis falhas: “inconsistência ou complexidade das questões; 

ambiguidade ou linguagem inacessível; perguntas supérfluas ou que causem 

embaraço ao informante; se as questões obedecem a determinada ordem ou 

se são muito numerosas etc”.  Também, o pré-teste serve para verificar se o 

questionário é fidedigno, tem validade e operatividade, além de obter uma 

estimativa sobre os futuros resultados (Marconi e Lakatos, 2010, p. 88).  

O pré-teste foi realizado no dia 10 de outubro de 2018, com usuários que 

estavam na biblioteca, escolhidos ao acaso, e que foram convidados a 

responder o questionário no formato impresso. Na abordagem foi explicado que 

se tratava de um pré-teste. Depois de responderem, foram questionados sobre 

eventuais dificuldades, clareza das questões, dúvidas e quanto ao tempo 

destinado para responder as questões. Os 12 respondentes eram alunos, de 

quatro centros diferentes e não reportaram observações. Não foi mencionada 

nenhuma dúvida e o questionário foi mantido sem alterações após o pré-teste.   

Após o pré-teste, os usuários receberam o convite para responder ao 

questionário pelo seu portal usual: aluno e professor/técnico-administrativo e 

também por e-mail com um link que levava direto ao portal. No início do 

questionário havia o “Convite para participar de pesquisa e o questionário”, no 

qual o usuário teria que concordar com o termo de consentimento livre e 

esclarecido, obtido a partir do padrão da UFSM, para continuar respondendo. A 

pesquisa foi realizada em três etapas (por categorias), conforme 

disponibilidade do CPD.  

Os participantes de todas as categorias responderam às mesmas 

perguntas e em um único acesso, nos seguintes períodos do segundo 

semestre de 2018: alunos (etapa 1), de 16 de outubro à 14 de dezembro; 

professores (etapa 2) de 23 de outubro à 14 de dezembro e, por último, 

técnico-administrativos (etapa 3), de 12 de novembro à 14 de dezembro.  
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Com a aplicação do questionário, dos 22.524 alunos aptos a responder, 

obteve-se o retorno de 2.953 que corresponde a 13,11% dos alunos. Com os 

professores, dos 2.026 aptos a responder, retornaram 251, que corresponde a 

12,38% dos professores. Já com os técnico-administrativos, dos 2.634 aptos a 

responder, retornaram 288, que corresponde a 10,93% dos técnico-

administrativos, conforme Quadro 7 a seguir. Nele, apresentam-se além do 

total de respondentes, a média de idade e tempo de UFSM dos mesmos.  

Quadro 7 – Comparativo do retorno dos respondentes do questionário 

 

Fonte: A Autora (2019). 

 

Também dentro da coleta de dados, foi realizada observação do espaço 

de convivência do subsolo, que se localiza junto ao acervo, para verificar e 

auxiliar com mais subsídios, quanto ao tipo de utilização que os usuários dão 

para os espaços criados. As observações foram espontâneas, sem intervenção 

e discretas, permanecendo alheias aos usuários. Ocorreram entre os dias 12 

de novembro de 2018 até o último dia de aula do semestre, 06 de dezembro de 

2018, em dois horários fixos em cada dia, 11:30h e 12:30h, que geralmente são 

os horários de maior fluxo. Foram elencados diferentes usos possíveis do 

espaço (ler, estudar, uso do celular, uso do notebook, conversar, dormir, 

outros) e o número de usuários em cada uso foi assinalado no Quadro 8, que 

foram somados pelos usos e o total de usuários em cada dia, para posterior 

análise. 

Como mais um dado para embasar a pesquisa, foi solicitado através do 

CPD, uma estatística de uso dos links mais acessados na página da biblioteca, 

onde poderia ser feita uma comparação com as respostas do questionário. O 

retorno foi que o CPD não tem como disponibilizar esses links na atual versão 

da página da biblioteca. Futuramente será possível, com o desenvolvimento de 

uma nova página. 

 Com base nos dados coletados, foi realizada uma análise qualitativa e 

quantitativa a fim de descrever e interpretar os resultados obtidos. Com auxílio 
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de um profissional estatístico, esses resultados foram tratados e apresentados 

em forma de tabelas e gráficos. Assim, é possível conhecer o perfil dos 

usuários que responderam o questionário, bem como, demonstrar como está o 

processo de utilização dos serviços das bibliotecas, sendo possível, auxiliar a 

gestão no direcionamento das necessidades detectadas e difusão de novos 

serviços.  
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados e a análise da pesquisa 

com perfil dos respondentes, bem como o que conhecem e utilizam dos 

espaços e serviços disponíveis. 

Inicialmente é apresentado o perfil dos usuários por categoria 

investigada (alunos, professores e técnico-administrativos) e após, cada 

resposta da primeira parte do questionário sobre espaços e serviços é 

apresentada em comparação entre as três categorias. Quanto a segunda parte, 

os serviços foram reunidos num único gráfico, também entre as três categorias. 

7.1 PERFIL DA AMOSTRA 

Para cada categoria, apresenta-se o nível do curso (exceto para os 

técnico-administrativos), e o centro de vínculo do respondente. 

Cabe explicar que os respondentes lotados na Reitoria26 são os que 

fazem parte dos Órgãos de Direção e Assessoria, Órgãos Executivos da 

Administração Superior, Órgãos Suplementares Centrais (onde se inclui a BC) 

e Órgãos de Apoio. As Unidades Universitárias (Centros de Ensino) e a 

Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (Colégios 

Politécnico e Industrial) embora vinculados à Reitoria, aqui no estudo foram 

medidos separadamente, para auxiliar no objetivo da pesquisa.  

7.1.1 Perfil dos alunos  

A amostra de 2.953 alunos respondeu ao questionário, com média de 

idade 25,94 anos (±8,36%), variando de 15 a 68 anos, sendo que 92,6% dos 

respondentes tem até 40 anos de idade.  

Em relação ao número de semestres que estuda na universidade, 

observa-se que 1874 (63,5%) dos respondentes cursam do 1º ao 4º semestre, 

733 (24,8%) cursam do 5º ao 8º semestre, 270 (9,1%) do 9º ao 12º semestre e 

76 (2,65%) estão acima de 12 semestres na instituição. A variável relacionada 

                                                
 
26 Fonte: https://www.ufsm.br/organograma/.  
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ao semestre dos alunos é registrada de forma geral, ou seja, todos os 

semestres que o aluno está matriculado na universidade, por isso se tem 

alunos com mais de 12 semestres, pois podem ter reprovado ou mudado de 

curso ou de nível.  

O importante é saber o tempo que este aluno tem na universidade, e 

consequentemente de um possível contato com a biblioteca. Verifica-se que 

mais da metade dos alunos que responderam à pesquisa (63,5%) estão nos 

primeiros anos do curso, até o 4º semestre. 

 

Tabela 1 – Nível do curso que frequenta e distribuição dos alunos respondentes da . .   ...         
...               pesquisa 
VARIÁVEIS Respondentes Percentual (%) 

   
Nível do curso   

Ensino Médio 44 1,5% 

Especialização 29 1,0% 

Graduação 2.167 73,3% 

Pós-graduação 601 20,4% 

Pós-médio 109 3,7% 

Residência Médica 3 0,1% 

Centro   

Campus Cachoeira do Sul 96 3,3% 

Campus Frederico Westphalen 
 

109 3,7% 

Campus Palmeira das Missões 160 5,4% 

Centro de Artes e Letras 138 4,7% 

Centro de Ciências da Saúde 310 10,5% 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 303 10,3% 

Centro de Ciências Rurais 370 12,5% 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 491 16,6% 

Centro de Educação 207 7,0% 

Centro de Educação Física e Desportos 78 2,6% 

Centro de Tecnologia 423 14,3% 

Colégio Politécnico  125 4,2% 

Colégio Técnico Industrial  121 4,1% 

Reitoria 10 0,3% 

Unidade Silveira Martins 12 0,4% 

    Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 1 apresenta o nível do curso que frequenta e distribuição dos 

alunos respondentes. Inicialmente percebe-se que a maioria (73,3%) são do 

nível de graduação.  

Observa-se que os respondentes em cada nível foram proporcionais ao 

número de alunos matriculados na instituição, ou seja, o maior número é na 

graduação, logo a seguir a pós-graduação e pós-médio.     

Quanto ao centro de ensino a que está vinculado o aluno, houve uma 

distribuição semelhante dos respondentes em relação aos Centros: da Saúde, 

Naturais e Exatas, Rurais, Sociais e Humanas e de Tecnologia, embora o 

número de cursos oferecidos por cada um deles é bem variável, o que implica 

em número variável de alunos vinculados a cada um, conforme UFSM (2019a). 

O site não disponibiliza número de alunos por centro, somente o número de 

cursos. 

Já nos campi, o número de respondentes foi semelhante entre eles. 

Cabe ressaltar que a participação destas unidades foi representativa, inclusive 

maior que alguns centros do campus sede. Os Centros de Educação, Artes e 

Letras e Educação Física e Desportos tiveram um padrão semelhante, 

mantendo-se com um número menor de respondentes. 

7.1.2 Perfil dos professores 

Uma amostra de 251 professores respondeu ao questionário. Quanto a 

idade verificou-se que a média de idade dos professores: 45,63 anos (±9,79%), 

variando de 26 a 68 anos de idade.  

Em relação ao número de semestres que leciona nesta universidade, 

observa-se a média de 24,94 semestres (±17,55%), aproximadamente 12 anos, 

variando de 0 semestre a 81 semestres. Pode-se verificar que quase 18,0% de 

professores tem 12 anos de trabalho. Também, a amostra respondente pode 

ser considerada bem heterogênea em relação ao tempo de serviço. 

Na Tabela 2 estão os dados do nível do curso que leciona e distribuição 

dos professores que participaram da pesquisa. Na avaliação do nível de ensino 

que leciona, foram separados por nível, porém, muito professores tem 

disciplinas registradas em mais de um nível. Dentre os níveis investigados, a 
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maioria atende a graduação (96,0%), seguido da pós-graduação (pós-

graduação, especialização, mestrado e doutorado), cerca de 61,0%.  

Para a variável que define o centro de atuação dos professores, pode-se 

observar que a maioria dos respondentes foi do Centro de Ciências da Saúde, 

seguido do Centro de Ciências Naturais e Exatas, proporcional ao número de 

docentes lotados por centro de ensino, segundo UFSM (2019b). 

 
Tabela 2 - Nível do curso que leciona e distribuição dos professores respondentes da         .   
..               pesquisa 

VARIÁVEIS Respondentes Percentual (%) 

   
Nível de ensino*   

Ensino médio 25 10,0% 

Pós-médio 30 12,0% 

Graduação 241 96,0% 

Pós-Graduação 156 61,4% 

Centro   

Campus Cachoeira do Sul 8 3,2% 

Campus Frederico Westphalen 17 6,8% 

Campus Palmeira das Missões 12 4,8% 

Centro de Artes e Letras 14 5,6% 

Centro de Ciências da Saúde 39 15,5% 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 34 13,5% 

Centro de Ciências Rurais 25 10,0% 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 28 11,2% 

Centro de Educação 12 4,8% 

Centro de Educação Física e Desportos 4 1,6% 

Centro de Tecnologia 18 7,2% 

Colégio Politécnico  13 5,2% 

Colégio Técnico Industrial  18 7,2% 

Hospital Universitário  1 0,4% 

Reitoria 8 3,2% 

   *não fecha os 100% porque um professor pode dar aula em mais de nível de ensino. 
   Fonte: Dados da pesquisa. 
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7.1.3 Perfil dos técnico-administrativos  

A amostra de 288 técnico-administrativos respondeu ao questionário. 

Quanto a idade verificou-se que a média de idade é de 41,57 anos (±10,3%), 

variando de 23 a 71 anos de idade.  

Em relação ao tempo de serviço em semestres nesta universidade, 

observa-se a média de 22,52 semestres (±20,03%), aproximadamente 11 anos, 

variando de 0 semestre a 79 semestres. Em relação aos técnico-

administrativos observa-se bastante semelhança em relação aos professores 

no que diz respeito a média e variação de idade e também quanto ao tempo de 

serviço e sua variação.  

 
  Tabela 3 - Distribuição dos técnico-administrativos respondentes da pesquisa  

VARIÁVEIS Respondentes Percentual (%) 

Centro   

Campus Cachoeira Do Sul 9 3,1% 

Campus Frederico Westphalen 2 0,7% 

Campus Palmeira das Missões 8 2,8% 

Centro de Artes e Letras 4 1,4% 

Centro de Ciências da Saúde 33 11,5% 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 16 5,6% 

Centro de Ciências Rurais 25 8,7% 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 14 4,9% 

Centro de Educação 5 1,7% 

Centro de Educação Física e Desportos 3 1,0% 

Centro de Tecnologia 17 5,9% 

Colégio Politécnico  5 1,7% 

Colégio Técnico Industrial  7 2,4% 

Hospital Universitário  44 15,3% 

Reitoria 96 33,3% 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 3 estão os dados da distribuição dos técnico-administrativos 

que participaram da pesquisa. Para os técnico-administrativos não há nível de 

ensino, pois executam suas atividades em níveis variados, conforme designa 

sua lotação.  
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Já, para a variável que define o centro de atuação dos técnico-

administrativos, pode-se observar que a maioria dos respondentes foram dos 

vinculados à Reitoria, seguido do Hospital Universitário e Centro de Ciências 

da Saúde. Neste caso, não houve a proporção dos anteriores, visto que o 

HUSM tem maior número de técnico-administrativos do que a reitoria. (UFSM, 

2019b).  

7.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

A seguir são apresentados os resultados das questões específicas do 

tema investigado, em relação aos espaços e serviços oferecidos.   

É muito importante contextualizar algumas situações, para também fazer 

um melhor entendimento e interpretação de algumas questões que virão a 

seguir. Os respondentes das três categorias utilizam os serviços da mesma 

página da biblioteca, visto que o sistema da universidade é o mesmo para 

todos os campi. Então, não foi feita delimitação de bibliotecas, pois o objetivo 

era mapear o conhecimento dos serviços pelos três segmentos da população, 

em todos os lugares em que são oferecidos, em sua totalidade ou não. 

Poucos serviços não são oferecidos em todas as bibliotecas setoriais 

dos centros de ensino, e alguns em nenhuma, como por exemplo, a comutação 

bibliográfica que somente é oferecido na biblioteca central. Quando necessário 

algum serviço que não é disponibilizado nas setoriais, encaminha-se o usuário 

de maneira que possa ter sua necessidade atendida de algum modo.  

Também os espaços disponíveis variam em cada setorial. A maioria tem 

espaço físico limitado, tanto para acervo, quanto para salas de estudo e 

espaços de convivência (a maioria não tem esse espaço). Quanto a sala de 

multimídia, somente a biblioteca central possui. Tirando os alunos dos campi 

fora de Santa Maria, 365 alunos (12,4%) da amostra respondente, todos os 

outros têm a oportunidade de utilizar os espaços em sua setorial, e se esta não 

o dispõe, usar na biblioteca central. 

Assim, após apresentação desses fatores, inicia-se a análise da primeira 

parte do questionário.  
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7.2.1 Análise das Questões Fechadas (2.1-2.20) 

Questão 1 – Pesquisou a frequência de utilização em alguns espaços da 

biblioteca ou realização de atividades neles.   

Questão 1.1 - Em relação a frequência de utilização do espaço de convivência 

pelas três categorias.  

 
Gráfico 1 - Avaliação do uso do espaço de convivência 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação aos dados apresentados no Gráfico 01, observa-se que a 

utilização do espaço de convivência é maior dentre os estudantes, quando 

comparado aos professores e técnico-administrativos. Apenas 37,0% dos 

professores citaram ter utilizado este espaço, e em sua maioria, anualmente. O 

uso diário é verificado em menos de 9,0% dentre os alunos, menos de 5,0% 

dentre os técnico-administrativos e menos de 1,0% dentre os professores. 

Mas com o uso semanal de 24,7% e mensal de 26,7% pelos alunos, 

observa-se que o espaço é bem procurado pelos alunos. 

 

Questões 1.2 e 1.3: Em relação a frequência de utilização dos salões de 

estudo individual e em grupo pelas três categorias.  
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Figura 13 - Avaliação do uso dos salões de estudo individual e em grupo 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Em relação aos salões de estudo individual e em grupo (Figura 13), a 

utilização é semelhante nestes dois ambientes, e o que se destaca, é a “não 

utilização” destes espaços. A média de “não utilização” desses dois ambientes 

é 35,6% dentre os alunos, 75,1% dentre os professores e de 61,9% dentre os 

técnico-administrativos. A utilização diária não passa de 5% dentre todas as 

categorias, nos dois tipos de salões. 

 

Questão 1.4: Em relação a frequência de utilização da pesquisa no acervo 

impresso, que conta com livros, jornais, periódicos, folhetos, cartas 

topográficas, mapas, etc., pelas três categorias. 
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Gráfico 2 - Avaliação do uso da pesquisa no acervo impresso 

 
           Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Com os dados apresentados no Gráfico 2, verifica-se que a pesquisa no 

acervo impresso tem um índice de utilização acima de 84,0% dentre as três 

categorias, observando que os alunos utilizam mais que os professores, que 

por sua vez utilizam mais que os técnico-administrativos, conforme 

demonstrado na estatística de 2018 em UFSM (2019c).   

Dentre os alunos e professores, a frequência de utilização mais 

prevalente encontrada foi a mensal e dentre os técnico-administrativos foi 

anual. 

 
Questões 1.5 e 1.6: Em relação a frequência de utilização do acesso à 

internet, com equipamento próprio, para utilização de mídias sociais e para 

pesquisa, pelas três categorias. 
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Figura 14 - Avaliação do acesso à internet com equipamento próprio 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Verificando os dados apresentados na Figura 14, observa-se que o 

padrão de utilização da internet na biblioteca com seu equipamento para 

mídias sociais e para a pesquisa são semelhantes, visto que os alunos utilizam 

diariamente (média de 33,5%), tanto para uma atividade quanto para a outra. 

Em relação ao uso da internet e as transformações tecnológicas, na visão de 

Silva e Carvalho (2009, p.129), são os serviços adaptados às tecnologias,  

com ênfase à internet, que fazem e farão com que a instituição 
biblioteca e o bibliotecário, enquanto sujeito participante dessas 
transformações possa continuar fazendo parte do processo de 
crescimento e desenvolvimento de uma sociedade. 

Outra situação é a não utilização por parte de professores, que chega a 

quase 60,0% para mídias sociais e aproximadamente 40,0% nunca utilizou 

para pesquisa. Aqui a menor utilização por parte dos professores decorre de 

que todos possuem salas e equipamentos disponíveis em seus respectivos 

departamentos, sem a necessidade de fazer uso na biblioteca. 

 

Questão 1.7: Em relação a frequência de utilização do acesso à internet, com 

equipamento da biblioteca, pelas três categorias. 
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Gráfico 3 -  Avaliação do acesso à internet nos computadores da biblioteca 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Em relação aos dados apresentados no Gráfico 3, nota-se que nenhum 

professor citou usar diariamente os computadores da biblioteca, e 

aproximadamente 75,0% relataram nunca ter utilizado esse recurso. Já, dentre 

os alunos essa não utilização chega a quase 50,0% e dentre os técnico-

administrativos quase 60,0%. No entanto, no local observa-se um bom uso 

desses equipamentos, o que pode significar que os respondentes do 

questionário não são aqueles que fazem uso dos equipamentos.  

Nos últimos anos a população teve mais condições de acesso à internet. 

Segundo Gomes (2018), “O Brasil fechou 2016 com 116 milhões de pessoas 

conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com idade acima 

de 10 anos”. Isso significa que a maioria das pessoas têm seu próprio 

equipamento e só utiliza a internet gratuita na biblioteca. Mas, ainda segundo o 

mesmo autor, há 63,3 milhões de pessoas que se mantêm off-line. Implica que 

essas estruturas devem ser mantidas e atualizadas, para satisfazer a necessidade 

dos que ainda não têm condições de acesso a estas ferramentas.   

 

Questão 1.8: Em relação a frequência de utilização da sala de multimídia, 

pelas três categorias. 
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Gráfico 4 - Avaliação do uso da sala de multimídia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Quanto à utilização da sala de multimídia, observa-se que quase 80,0% 

das três categorias em estudo relataram não fazer uso desta sala. Pela 

estatística de uso obtida no setor, realmente o uso não é tão expressivo. Por 

ser disponibilizada somente na biblioteca central, seu uso certamente é mais 

restrito e de menor conhecimento, portanto de menor uso. 

Dentre os professores, nenhum citou usar diariamente. Menos de 2,0% 

dos entrevistados citaram usar diariamente este recurso. Na prática o uso 

diário é difícil de acontecer, visto que exige reserva. O uso semanal e mensal 

acontece para aulas marcadas, apresentações de trabalhos, etc.    

A partir dos dados apresentados até o momento, mais relacionados a 

espaços de utilização, pode-se construir um comparativo das três categorias, 

para as atividades nunca utilizadas nos espaços oferecidos.    
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Gráfico 5 - Avaliação da não utilização de alguns recursos e espaços oferecidos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que dentre os espaços e serviços disponíveis consultados 

até aqui, o que obteve menor índice de utilização dentre as três categorias foi a 

sala de multimídia e o serviço com maior utilização dentre os usuários em 

todas as categorias foi o acesso à internet com seu equipamento para 

pesquisa. 

Configura-se que o acesso à internet com equipamento próprio e o salão 

de convivência são fatores importantes na procura do usuário pela biblioteca e, 

portanto, merecem um olhar diferenciado dos gestores na questão da 

infraestrutura, como na melhoria do wi-fi, mais tomadas e espaços para 

múltiplos usos. 

 

Questão 1.9: Em relação à fonte de busca de notícias sobre os serviços e 

novidades nas bibliotecas, pelas três categorias. 
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Gráfico 6 - Avaliação da fonte de busca sobre serviços e novidades nas bibliotecas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação aos dados apresentados no Gráfico 6, observa-se que a 

maioria dos entrevistados, nas três categorias, citou buscar as informações e 

novidades referentes a biblioteca na página institucional da biblioteca. Portanto, 

é importante uma página que sempre disponibilize informações e serviços, de 

maneira clara, rápida e atualizada para seus usuários. Nesse sentido, Felício 

(2014, p. 43) diz que  

as bibliotecas e os bibliotecários ganham espaço no ambiente virtual, 
na medida em que selecionam e disponibilizam informações 
organizadas com credibilidade reconhecida e atuam na educação dos 
usuários para o acesso, avaliação e uso eficiente da informação. 

 

Muitas das informações desconhecidas dos usuários devem ser 

divulgadas na página da biblioteca, e para isso, é importante a biblioteca 

manter pessoal designado para este fim, para que toda e qualquer modificação 

necessária, seja feita pelo menos diariamente. 

No campo “Outro”, os 10% de alunos que o utilizaram, citaram vários 

outros modos de busca das informações, colocados aqui dos mais citados aos 

menos citados: página da UFSM; conversa com outras pessoas (professores, 

colegas e amigos); pessoalmente na biblioteca; e-mail do centro/coordenação 

curso; portal do aluno; Instagram dos centros; panfletos e cartazes; Facebook 

do curso; Facebook da UFSM e aplicativo UFSM. Já os 13% dos professores, 

citaram: página da UFSM; pessoalmente na biblioteca; e-mail da direção do 

centro e e-mail da biblioteca. E, os 11% dos técnico-administrativos citaram: 

página da UFSM; Google; pessoalmente na biblioteca e conversa com outras 
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pessoas (colegas e amigos).  Nestas porcentagens, nas três categorias, muitos 

colocaram não procurar nenhuma informação. 

 

Questão 2 – Pesquisou numa relação de serviços que a biblioteca oferece 

pessoalmente ou via site, o que os usuários conheciam destes serviços.    

 

Questões 2.1 até 2.20: Em relação a conhecer ou não os serviços oferecidos 

na biblioteca, pelo site ou pessoalmente, pelas três categorias. 
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Gráfico 7 - Avaliação do que não conhecem sobre os serviços oferecidos pela biblioteca, no site e/ou pessoalmente 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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No Gráfico 7, são apresentados os resultados do não conhecimento dos 

serviços oferecidos pela biblioteca nas três categorias.  

Observa-se que a média das respostas de todos os serviços para cada 

categoria mostra resultados importantes para serem levados em conta pela 

biblioteca. Para os alunos, 42,3% não conhecem os serviços e 9,4% conhecem e 

utilizam com muita frequência. Para os professores, 26,7% não conhecem os 

serviços e 7,5% conhecem e utilizam com muita frequência e, para os técnico-

administrativos, 31,6% não conhecem os serviços e 8,0% conhecem e utilizam com 

muita frequência.  

Não conhecer os espaços e serviços oferecidos, não significa que não sejam 

importantes, para quem os conhece e utiliza certamente os são. O desconhecimento 

impacta negativamente na utilização dos espaços e serviços, e isso pode ser 

otimizado com um plano de comunicação social bem executado, criando um canal 

de comunicação fortalecido da biblioteca com a comunidade que atende.   

Em relação a serviços específicos em cada categoria, pode-se notar que, 

dentre os alunos, o serviço menos utilizado relatado foi a comutação bibliográfica, 

onde quase 78,0% citaram desconhecer este serviço e quase 70,0% não conhece a 

confecção da ficha catalográfica e as visitas orientadas. O serviço mais conhecido 

relatado dentre os estudantes foi a pesquisa ou consulta do acervo, onde somente 

9,8% citou não conhecer, seguido de renovação e empréstimo de material do 

acervo, com média de 13,7%.  

Já, dentre os professores, os serviços menos conhecidos foram a confecção 

da ficha catalográfica e as visitas orientadas, onde aproximadamente 60,0% 

desconhecem. E o serviço mais conhecido dentre os docentes foi Portal de 

Periódicos da Capes, onde apenas 0,8% citaram não conhecer.  

Dentre os técnico-administrativos, o serviço de menor conhecimento foi a 

comutação bibliográfica com 57,3% e o de maior conhecimento foi pesquisa ou 

consulta ao acervo, com 6,9%. 

Em relação ao serviço de comutação bibliográfica, a estatística do setor 

demonstra que é mais utilizado por alunos da pós-graduação e professores, e muito 

pouco por alunos da graduação, fator que deve ser considerado na interpretação do 

resultado obtido.  Semelhança ocorre com o serviço de ficha catalográfica, onde 

somente será utilizado pelos alunos de pós-graduação e professores na finalização 

da dissertação, tese, livro ou revista em que forem autores.  
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Quanto ao desconhecimento das visitas orientadas, pode ser um dos fatores 

importantes a serem avaliados pela gestão, aumentando sua divulgação e 

modificando a dinâmica de como ocorre. Pode haver reformulação dos conteúdos de 

acordo com o público da visita, modificação do local, como por exemplo, iniciar na 

sala de aula com treinamento e encerrar com a visita prática na biblioteca, para 

melhor aproveitamento final. 

Convém demonstrar informações sobre os serviços pagos: Portal de 

Periódicos Capes, Serviço de Descoberta, ABNT e E-books, principalmente em 

relação ao Serviço de Descoberta e E-books onde a média de não conhecimento é 

de 56,4% e 33,26% respectivamente, em todas as categorias.  

Já em relação ao Portal de Periódicos Capes, 27,5% dos alunos 

desconhecem. Segundo Pinto (2016), em relação ao Portal de Periódicos Capes, 

isso pode ser ocasionado pelo fato de os alunos desconhecerem as possibilidades 

que o portal disponibiliza, além do que fica evidente que os alunos preferem 

consumir informações provenientes dos livros e outras fontes na internet. 

No desconhecimento em relação ao Portal de Periódicos Capes e o restante 

dos serviços, Pinto (2016) constatou em seu estudo que no início do curso os alunos 

ainda estão se ambientando com a cultura universitária e com a própria biblioteca, e 

vão usufruir mais intensamente dos seus serviços mais para o final do curso, quando 

apresentam maior vivência acadêmica em relação ao ambiente da biblioteca e seus 

serviços. Isso confere com o perfil dos alunos que responderam essa pesquisa, em 

relação ao número de semestres que estuda na universidade, pois 1874 deles 

(63,5%), cursam do 1º ao 4º semestre.    

Quanto a orientação para localização do material, a média de 

desconhecimento nas três categorias é de 17,9%. E confirma-se a seguir, no retorno 

da questão aberta (Questão 2.21). É uma grande dificuldade informada pelos 

usuários, e que vai refletir em outro serviço, o mais utilizado por todos, que é a 

pesquisa ou consulta do acervo, com índice de utilização acima de 84,0% dentre as 

três categorias conforme Gráfico 2. A classificação dos livros nas estantes é 

complexa para quem não conhece, e esse entendimento pode ser melhorado com 

mais sinalização, treinamentos rápidos aos usuários (por ex. 3 a 4 vezes ao dia, 

explicar só sobre classificação, no acervo mesmo, por uns 10-15 min., com horários 

pré-definidos e divulgados em agenda) e atendimento da equipe, que fique próxima 

do acervo e bem identificada que está à disposição.  
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Sobre vários desses serviços, a biblioteca deverá tomar uma posição de 

proatividade, se antecipando na divulgação e mostrando suas potencialidades, como 

unidade importante para todos os centros da instituição.  Os serviços existem e 

precisam ser bem divulgados para alcançar a máxima utilização.  

7.2.2 Análise da Questão Aberta (2.21) 

Nesta questão aberta, as três categorias registraram suas sugestões quanto 

aos serviços e/ou espaços das bibliotecas, pontos a melhorar, dúvidas ou outros 

comentários que desejassem. 

A seguir, foram comentados os principais registros de cada categoria, e todos 

estão disponibilizados, na íntegra, no Apêndice J (Alunos), no Apêndice K 

(Professores) e no Apêndice L (Técnico-administrativos) deste estudo. Neste 

relatório, retornaram todos os apontamentos feito no campo aberto, inclusive 

aqueles em que o usuário escreveu que não teria observação. Não foram agrupados 

como relevantes os comentários de elogios ou críticas de atendimento, bem como, 

casos com colocações pessoais, somente os relacionados com os serviços e 

espaços oferecidos.  

7.2.2.1 Respostas dos alunos para a questão aberta (2.21) 

Dos 2953 alunos respondentes, 444 escreveram alguma observação. Agrupando as 

mais relevantes, resultaram em 24 temas mais citados, na ordem do maior para o 

menor:  

- Maior divulgação dos espaços e serviços (totens, postagens, livros novos, portais, 

reuniões de centros, atualizações); 

- Mais espaços (com sofás, para descanso, para estudos, palestras, reuniões); 

- Revisão do modo de operação da GRU (somente um banco, forma de pagamento, 

integrar entre as bibliotecas); 

- Internet e wi-fi com melhor alcance e qualidade na biblioteca; 

- Climatização nos ambientes, seja com condicionadores de ar e/ou ventiladores; 

- Aquisição de livros novos e em mais exemplares; 

- Orientação na busca de livros no acervo (melhorar sinalização, mais informações, 

mapa do acervo para melhorar a identificação); 
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- Diminuir barulho nos ambientes de estudo; 

- Mais espaços para estudo individual; 

- Aquisição de computadores e manutenção; 

- Mensagens enviadas pelo CPD sobre renovação (avisar antes e no dia, chegam 

em atraso); 

- Mais espaços para estudo em grupo; 

- Aumentar número de tomadas disponíveis;  

- Treinamentos, visitas orientadas, capacitações para aprender e utilizar melhor o 

que a biblioteca oferece; 

- Aumentar o prazo de dias para renovar o livro (hoje são sete dias); 

- Aquisição de livros disponíveis on-line; 

- Quanto à aquisição, ter previsão de chegada do livro, feedback, mais fácil; 

- Promoção de atividades culturais (eventos, lazer, com autores, etc.); 

- Área para uso de estudo que possa entrar com mochila e material pessoal; 

- Página da biblioteca é difícil, pouco acessível e pouco intuitiva; 

- Melhoras da iluminação, paisagismo, conforto e revitalização dos ambientes; 

- Aumentar o horário do salão de convivência; 

- Desenvolver aplicativo específico da biblioteca para renovação e outras tarefas e 

- Promover acessibilidade do prédio. 

7.2.2.2 Respostas dos professores para a questão aberta (2.21) 

Dos 251 professores respondentes, 57 escreveram alguma observação. Agrupando 

as mais relevantes, resultaram em 9 temas mais citados, na ordem do maior para o 

menor:  

- Divulgação foi muito solicitada, em vários assuntos: serviços, sobre as referências, 

livros novos, etc.; 

- Aquisição, com solicitação de maior número, mais informação de quando chega o 

livro, demora no processo;  

- Aumento do prazo de empréstimo; 

- Notificação de renovação via e-mail tem falhas, aviso somente dois dias antes é 

ruim, avisar também no dia; 

- Espaço para reuniões e estudos em grupo, para troca de livros; 

- Unificação do acervo; 
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- Sistema ruim. Integrar para o pagamento da GRU; 

- Ambiente mais iluminado, climatização; 

- Melhorar a posição da biblioteca na página da UFSM. 

7.2.2.3 Respostas dos técnico-administrativos para a questão aberta (2.21) 

Dos 288 técnico-administrativos respondentes, 38 escreveram alguma observação. 

Agrupando as mais relevantes, resultaram em 10 temas mais citados, na ordem do 

maior para o menor:  

- Programação diversificada (filmes, clube de leitura, rodas de conversa, oficinas, 

cursos, público infantil);     

- Divulgação dos serviços e notícias nos diversos meios de comunicação da 

instituição (por exemplo, no Seminário de Recepção e Integração do servidor 

desenvolvido pela PROGEP, e-mail dos centros, etc.);  

- Cafeteria/lancheria anexa ao prédio da biblioteca; 

- Espaço com mais salas, com climatização e mais confortáveis; 

- Mais acessibilidade; 

- Treinamento dos usuários, para melhor orientação na procura dos livros; 

- Página da biblioteca confusa, plataformas não integradas; 

- Melhoria no sistema da GRU, pois é burocrático e complicado; 

- Aquisição de mais livros e 

- Sistema falho. 

 Muitas observações apareceram nos três segmentos, com maior ou menor 

importância entre eles. Mas é primordial levar em consideração a necessidade de 

divulgação de tudo o que é oferecido, e que apareceu predominantemente nas 

categorias. Várias sugestões apareceram como: totens, postagens em todos os 

meios de comunicação (rede social, portais, páginas), nas reuniões de centros, nas 

coordenações de cursos, e-mails institucionais, etc. Alguns depoimentos são 

importantes neste entendimento:  

Aluno 372 – “Aumentar a divulgação dos serviços que já são prestados pela 

biblioteca, seja em destaque no site, na página do facebook, em murais, por e-mail, 

ou mesmo em visitas as salas de aula, considerando que o não conhecimento da 

existência desses serviços, torna o seu objetivo não efetivo, acredito ser um ponto 

muito importante”.  
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Professor 39 – “É preciso um trabalho de renovação da visão sobre as bibliotecas da 

UFSM, demonstrando que são espaços modernos, que têm periódicos atualizados e 

boas referências para consulta. Os alunos passam um curso inteiro sem entrar na 

biblioteca e a instituição fazendo parecer normal. É preciso trabalhos específicos, 

por áreas, auxiliando ensino e pesquisa”. 

A biblioteca deve fazer um planejamento de sua comunicação, com auxílio de 

profissionais da área, para uma divulgação eficiente dos serviços e espaços que 

oferece. Divulgar utilizando todo o potencial que alcança: e-mails, redes sociais, 

portais e, principalmente sua página institucional, onde ficou constatado (Gráfico 6), 

é onde a maioria dos usuários busca por informações. A divulgação também deve 

ocorrer pessoalmente, com equipes da biblioteca ministrando treinamentos 

específicos. Sugere-se a biblioteca marcar com os professores, em reuniões de 

departamento ou outras situações possíveis a serem estudadas, e principalmente 

com professores envolvidos com aulas de metodologia. Também marcar 

treinamentos nos Programas de Pós-graduação. 

Estruturar outras pesquisas para reconhecer a necessidade de seus usuários 

e, com isso, estabelecer políticas de aquisição e funcionamento dos serviços. 

Elaborar manuais e vídeos tutoriais sobre os recursos eletrônicos que dispõe, 

auxiliando os usuários e levando-os ao conhecimento e uso do que ainda não 

conhece. 

A divulgação pode explicar muitos destas dúvidas e desconhecimentos 

relatados, dentre elas a respeito da aquisição e aumento do prazo de empréstimo, 

por exemplo. A aquisição envolve processos de licitação (que são mais demorados, 

com prazos) e também recurso disponível. Assim o usuário percebe que o serviço 

funciona de uma maneira diferente de uma compra privada ou pessoal. Já, quanto 

ao aumento do prazo de empréstimo, explicar que muitos exemplares bem 

requisitados não possuem número suficiente para todas as turmas, e esse rodízio 

mais curto é necessário para que todos tenham a mesma chance de estudar com o 

livro, pois senão, alguém fica muito tempo e os outros usuários não têm o mesmo 

acesso. 

A acessibilidade é outro tema importante a ser divulgado, sendo que a 

biblioteca faz parte do Núcleo de Acessibilidade da UFSM. Projetos de infraestrutura 

estão em andamento para colocação de elevador, e que é uma dificuldade (assim 

como em vários prédios do campus) por serem antigos e precisarem de 
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modificações estruturais.  Também noticiar os materiais disponíveis, como os 

audiolivros, livros em Braille e os computadores com programas específicos para 

deficientes visuais.  

Além da divulgação, outro ponto que apareceu nas três categorias, mas 

principalmente entre os alunos, foi a solicitação de mais espaços. Espaços para 

usos variados: estudo individual, estudo em grupo, para descanso (com sofás e 

almofadas), para reuniões, para dar aulas, para reuniões de centros e 

departamentos, feiras de trocas de livros, cursos, oficinas e atividades culturais. 

Nesse sentido, a biblioteca é lembrada por estar numa posição geográfica 

importante e central na universidade, com fácil acesso para todos. Sobre isso, dois 

depoimentos auxiliam nas sugestões observadas: 

Aluno 262 – “Gostaria que tivesse mais tipos de espaços, por exemplo, um para 

estudos em grupo, outro indivídual, lugares para total silêncio e outros para diálogos 

e debates. Que fosse um lugar acolhedor, com cadeiras mais confortáveis, mais 

acesso as mídias, com a finalidade de atrair os alunos a biblioteca, eles se sentirem 

bem em ir nela”. 

Aluno 437 – “A biblioteca é sensaaacional! Um prédio enorme e bem iluminado. Mas 

talvez pudessem dividir a área de convivência um pouco mais. Um cantinho mais 

escuro e quieto pra quem vai tirar a sesta, algo mais reservado aos que vão estudar 

mas têm preguiça ou não têm tempo de deixar os pertences nos armários... Aliás, 

eis algo que me irrita às vezes; poderia haver um cantinho em que tivéssemos 

acesso a áreas de estudo em grupo, mesas e etc, mas sem precisar deixar as 

bolsas nos armários. Além disso, seria muito legal ter ventiladores na parte do 

subsolo, eu acho muuito abafado lá embaixo, mesmo que seja meu cantinho favorito 

de estudar”. 

Em relação aos espaços, não só no aumento deles em tamanho e número, 

pode-se englobar também, outras solicitações como em relação aos pedidos de 

climatização, revitalização, iluminação, mais conforto e aconchego que também 

dizem respeito a eles. Observa-se que o que é solicitado pela comunidade 

universitária da UFSM, vai ao encontro das transformações observadas no Cap. 5, 

em relação aos novos espaços e importância deles nas bibliotecas nacionais e 

internacionais. A biblioteca moderna deve oferecer espaços alternativos, multiusos, 

de informação e cultura, no qual o usuário pode estudar, trabalhar, pesquisar e que 

seja um espaço cativante e agradável. 
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A biblioteca central melhorou e ampliou alguns de seus espaços nos últimos 

anos. Em breve, com a saída do curso de arquitetura que ocupa parte do prédio, 

novos espaços vão ser preparados aos usuários. Na varanda externa do prédio da 

biblioteca, desde o final de 2018, já ocorre a Polifeira do Agricultor (que é um projeto 

de extensão do Colégio Politécnico da UFSM) que comercializa frutas, hortaliças e 

produtos da agroindústria dos agricultores da região e, eventualmente, o brechó do 

projeto Zelo (vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM), que tem o objetivo de 

arrecadar ração para cães e gatos que circulam pelo campus da UFSM. Assim, a 

biblioteca também vai atendendo aos projetos da instituição e mostrando seus 

espaços para diversos fins. 

Mas ainda existem espaços a serem ocupados e transformados para melhor 

utilização, e que devem ser pensados e projetados por profissionais da área, 

juntamente com os que trabalham e sabem das necessidades do local, para serem 

bem aproveitados. É importante, que os espaços de estudo sejam bem delimitados, 

pois a preocupação com o barulho também foi bastante relatada. Salão de estudos 

individuais e em grupos devem ser bem sinalizados, para que todos possam usufruir 

como precisam do espaço.  

Também, além da necessidade de divulgação e da melhoria dos espaços, 

outro fator observado com importância foi o que depende da tecnologia, através das 

observações negativas quanto à internet e os serviços oferecidos pelo sistema 

institucional utilizado pela biblioteca (SIE). Envolvem a qualidade da internet wi-fi, o 

sistema não integrado, o pagamento via GRU e as notificações de e-mail do CPD 

quanto as reservas e prazos das renovações do material. Os relatos deixam claro os 

posicionamentos críticos: 

Aluno 90 – “Para mim, a qualidade da internet é sem dúvidas o principal fator a 

melhorar. Muitas vezes fui passar a tarde na biblioteca perdi o tempo de estudo por 

não conseguir conectar à internet, sobretudo nas cabines individuais da BC. Acredito 

que uma das formas de melhorar, além da rede wifi, seria a instalação de pontos de 

entrada para cabos de internet”. 

Aluno 197 – “Melhorar a internet Wi-Fi”. 

Aluno 234 – “Maior organização quanto aos email eletronicos referente aos 

empréstimos, pois nos últimos dias não estavam de acordo com a situaçao do 

empréstimo”. 
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Professor 13 – “Pontos a melhorar: o comprovante do pagamento de multas por 

atraso poderia ser aceito via internet, endereço eletrônico. Eu esqueço de renovar os 

livros (mesmo com o envio de notificação), não me importo de pagar a multa. 

Entretanto, fico incomodada de ter que ir até o local levar o comprovante de 

pagamento...isto faz com que eu escolha outras formas de acesso aos livros, que 

não a biblioteca”. 

Professor 19 – “O sistema às vezes avisa do prazo vencendo, outras vezes não, 

gerando dúvidas a respeito dos prazos. Minha sugestão é que avise sempre, ou não 

avise nunca. Mas de vez em quando induz ao atraso na devolução dos itens”. 

Técnico-administrativo 10 – “O processo de negociação de multa poderia ser 

agilizado e modernizado, existem bibliotecas que geram a GRU para pagamento 

sem a devolução do livro e o reempréstimo é efetuado sem problemas. Aqui nas 

Bibliotecas da UFSM ainda temos muitas burocracias que poderiam ser revistas, 

pois afastam o usuário da biblioteca e criam uma imagem de setor que não 

funciona”. 

 Em relação a qualidade da internet e alcance do wi-fi, é um fator que pode ser 

resolvido mais rapidamente pela biblioteca. A internet a cabo é de boa qualidade, 

mas a biblioteca pode disponibilizar mais pontos de rede para os usuários. Quanto 

ao sinal wireless, os roteadores atuais não alcançam todo o prédio, que é grande e 

dividido em andares.   

 O sistema utilizado, não integrado com algumas plataformas é um fator 

limitador para a biblioteca e seus usuários. Pode-se adquirir um novo sistema, que 

deve ser compatibilizado com o sistema utilizado e desenvolvido na instituição, o 

que envolve também custos de compra, migração e tempo de programação. Já 

quanto a GRU, os problemas ocorrem por não poder ser paga em qualquer banco 

(somente um) ou aplicativo, por não poder ser apresentada em qualquer biblioteca 

do sistema e por ter que apresentar o comprovante para a baixa.  Ora, nos dias 

atuais, de evolução tecnológica e praticidade, isso se transforma um fator 

complicador para os usuários. Essa questão também pode ser resolvida com um 

novo sistema integrado aos bancos.  

 Quanto aos disparos de e-mails do CPD aos usuários em relação às reservas 

e renovações, não estão a contento, pois não chegam nos dias certos e as vezes, 

duplicam as notificações. O sistema trabalha em consonância com o utilizado na 

biblioteca, mas deve ser revisto, pois estão ocasionando muitos problemas de atraso 
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e confusão nos prazos. Também depende de pessoal habilitado no CPD, não é 

executado pelas bibliotecas.  

 E, por fim, além destes e outros tantos temas importantes listados, cabe 

ressaltar a dificuldade dos usuários na orientação na busca de livros no acervo. É 

um tema muito fácil de resolver, instituindo uma boa sinalização, com mapas de 

localização do acervo e, principalmente através de divulgação, de como é a 

classificação universal, de onde surgiu e como opera, pois percebeu-se que os 

usuários não sabem como ela funciona. 

 Todas essas observações são derivadas de experiências vivenciadas pelos 

usuários, que podem ser atendidas em sua totalidade, algumas com maior ou menor 

prioridade, com comprometimento da gestão e da equipe, além de recursos 

financeiros. A biblioteca tem, nessas observações, um subsídio importante dos 

caminhos a direcionar sua atuação, embora muitas delas possam estar 

acontecendo, mas muito tem a se fazer.  

7.3 QUADRO DE OBSERVAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO SUBSOLO  

Em relação ao Quadro 8, percebe-se que o espaço é bastante utilizado, ainda 

que pequeno e junto ao acervo, onde se preconiza mais silêncio. Existe um salão de 

convivência maior no térreo. O número de usuários possivelmente é ainda maior que 

o registrado em outros períodos, pois a observação foi realizada já nas últimas 

semanas de aula, nas quais muitos alunos já terminaram as disciplinas. 
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Quadro 8 – Observação do espaço de convivência do subsolo 
D
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12.11.2018 11:30 2 0 1 0 0 2 5

12.11.2018 12:30 0 5 5 1 8 3 22

13.11.2018 11:30 1 1 2 0 2 1 7

13.11.2018 12:30 0 1 2 0 1 1 5

14.11.2018 11:30 1 2 3 1 0 0 7

14.11.2018 12:30 0 0 5 0 0 1 6

19.11.2018 11:30 1 0 1 0 0 0 2

19.11.2018 12:30 1 1 1 0 0 1 4

21.11.2018 11:30 0 1 2 1 0 0 4

21.11.2018 12:30 0 2 2 2 4 1 11

22.11.2018 11:30 1 1 1 0 0 0 3

22.11.2018 12:30 1 0 2 0 0 7 10

23.11.2018 11:30 1 0 0 0 0 1 2

23.11.2018 12:30 0 0 0 0 0 3 3

26.11.2018 11:30 0 1 0 1 0 0 2

26.11.2018 12:30 0 2 3 1 2 3 11

27.11.2018 11:30 0 1 0 1 1 2 5

27.11.2018 12:30 1 1 1 0 0 1 4

28.11.2018 11:30 1 0 4 0 2 0 7

28.11.2018 12:30 3 0 5 1 2 2 13

29.11.2018 11:30 0 3 2 0 0 0 5

29.11.2018 12:30 0 0 6 0 2 0 8

30.11.2018 11:30 0 0 0 0 0 0 0

30.11.2018 12:30 0 1 2 0 4 0 7

03.12.2018 11:30 0 0 2 2 2 1 7

03.12.2018 12:30 0 4 1 1 0 0 6

04.12.2018 11:30 0 3 0 0 2 0 5

04.12.2018 12:30 1 1 0 0 0 0 2

05.12.2018 11:30 0 0 0 0 0 1 1

05.12.2018 12:30 1 0 2 0 0 0 3

06.12.2018 11:30 0 0 1 0 0 0 1

06.12.2018 12:30 0 0 3 0 0 0 3

16 31 59 12 32 31 181

OBSERVAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO SUBSOLO 

TOTAL  

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  

 

Fica evidente o uso como espaço de convivência, com múltiplas finalidades. A 

maior utilização foi registrada para o uso do celular (32,60%), seguido com usos 

praticamente iguais a conversa com o colega (17,67%), o estudo (17,13%) e a 
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soneca (17,13%). Também, a leitura (8,84%) e o uso do notebook (6,63%) tiveram 

uso semelhante. 

Os espaços são criados com uma ou mais finalidades atribuídas pelas 

instituições, mas as pessoas podem fazer usos não previstos e criativos desses 

espaços. Certeau (2009, p, 241), explica que as pessoas criam “algo não sabido no 

espaço organizado por sua capacidade de permitir uma pluralidade indefinida de 

significações”. E continua fazendo uma comparação com a leitura de um texto por 

exemplo, onde o leitor “inventa nos textos outra coisa que não aquilo que era a 

“intenção” deles”.   

Também, foi confirmado pela questão aberta do questionário, que os alunos 

carecem deste tipo de espaço, onde neles podem fazer usos diversos, sem 

preocupação com algumas normas exigidas e necessárias em outros espaços.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para as bibliotecas, um dos grandes desafios atuais é atender com qualidade 

seus usuários, sendo útil e atrativa. Assim, esta pesquisa teve o propósito de 

analisar as percepções dos usuários das bibliotecas da Universidade Federal de 

Santa Maria em relação aos serviços e espaços por elas ofertados aos alunos, 

professores e técnico-administrativos, no intuito de diagnosticar o que conhecem e 

assim propor sugestões para auxiliar na melhoria dos serviços prestados. 

Através de um estudo da história das bibliotecas e conhecimento de suas 

origens, foi possível compreender o espaço diferenciado que elas se constituem até 

hoje e sua importância desde o início das primeiras universidades.  

A partir do levantamento bibliográfico com a situação mais recente das 

bibliotecas, percebeu-se que elas estão cada vez mais, dando importância para os 

comportamentos e necessidades de seus usuários, acompanhando a mudança nos  

conceitos que orientam a estruturação e funcionamento das bibliotecas, a partir da 

inclusão da tecnologia digital na seleção e disseminação da informação. Com essa 

nova perspectiva, novos serviços surgem e tornam-se necessários, mudando a 

condição da biblioteca como espaço também de cultura. Nesse sentido, Gomes 

(2014, p. 151), destaca a    

urgência de ressignificação das atividades e práticas culturais 
desenvolvidas pela biblioteca, como também de suas práticas gestoras, de 
modo a assegurar uma perspectiva dialógica do seu trabalho, necessária ao 
processo de mediação e apropriação da informação. 

Ainda em relação ao levantamento dos estudos anteriores analisados, 

serviram de embasamento teórico importante, mas investigaram a satisfação dos 

seus usuários com os serviços, o que não condiz com o objetivo deste estudo que 

tem sua atenção nas percepções do usuário em relação ao que conhecem de 

serviços e espaços disponibilizados. A finalidade foi medir o que conheciam, para 

depois de um trabalho de divulgação, e até em estudos futuros, poderem se 

posicionar em relação à satisfação ou não, conhecendo os serviços. Não foi 

encontrado estudo com objetivo similar neste levantamento.  

Uma visita nos sites de várias bibliotecas nacionais e internacionais, foi 

necessária para investigar a realidade atual das bibliotecas e seus serviços, 



135 

deixando clara a mudança de suas funções, que passam de lugares de estudo e 

silêncio, para lugares também de trabalho, cultura, lazer e atividades diversas. 

A percepção dos usuários é importante nessa ressignificação das bibliotecas. 

Para contextualizar o estudo de usuários a ser desenvolvido, foi estudada a 

Biblioteca Central da UFSM, desde a sua fundação até os dias de hoje, onde se 

pôde conhecer os serviços disponíveis para subsidiar o estudo. Este, foi realizado 

através de uma abordagem alternativa, fundamentado sob a ótica do usuário e, 

forneceu dados sobre o conhecimento da comunidade atendida em relação aos 

serviços oferecidos e pode ser considerado um instrumento relevante para a gestão, 

para avaliar as atividades e serviços, através dos indicadores encontrados. Tais 

indicadores, podem direcionar os esforços e investimentos da biblioteca de acordo 

com a visão dos usuários.  

Os resultados do questionário demonstraram que os usuários não conhecem 

a maioria dos espaços e serviços oferecidos pelas bibliotecas, o que pode indicar 

uma subutilização de muitos deles. Na primeira parte do questionário, onde o foco 

das questões foi em torno dos espaços e acessos à internet neles, comprovou-se 

que o espaço de convivência, assim como os salões de estudo em grupo e 

individual, pesquisa no acervo impresso, acesso à internet com equipamento próprio 

ou nos computadores da biblioteca e o uso da sala de multimídia ainda não foram 

utilizados por 36,87% dos alunos, 66,64% dos professores e por 56,25% dos 

técnico-administrativos conforme Gráfico 5. 

Esta não utilização pode ter várias causas, como desconhecimento de que 

existem esses espaços, não necessidade de utilização dos mesmos, utilização 

somente de serviços via internet. Sugere-se a divulgação destes espaços e suas 

finalidades, além de torná-los atrativos aos usuários. Se a não utilização for por 

desconhecimento atinge-se mais usuários. 

No quesito sobre a fonte de busca de notícias e informações sobre os 

serviços e novidades nas bibliotecas, a média de 75,66% das três categorias, citou 

buscar essas informações na página institucional da biblioteca pelas três categorias. 

Portanto, a página deve disponibilizar sempre informações e serviços, de maneira 

clara, rápida e atualizada para seus usuários. Para isso, é importante a biblioteca 

manter pessoal designado para este fim, para que toda e qualquer modificação 

necessária, seja feita pelo menos diariamente. As páginas nas mídias sociais 
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também são bem consultadas, então devem ter o mesmo acompanhamento e 

atualização. 

Na segunda parte do questionário, pesquisou-se numa relação de serviços 

que a biblioteca oferece pessoalmente ou via site, o que os usuários conheciam e 

utilizavam destes serviços.  O retorno de desconhecimento também se repetiu, 

assim como nos espaços. Dos 20 serviços pesquisados, em pelo menos oito deles, 

mais de 30% não conhece, nas três categorias.  Sendo mais específico em cada 

categoria, para todos os serviços, 42,3% dos alunos não conhecem os serviços, 

26,7% dos professores e 31,6% dos técnico-administrativos.  

O serviço de comutação bibliográfica foi o menos conhecido entre os alunos e 

técnico-administrativos, e entre os professores foram empatados a visita orientada e 

a confecção da ficha catalográfica. O serviço de consulta ou pesquisa no acervo foi 

o mais conhecido entre os alunos e técnico-administrativos, e entre os professores 

foi o Portal de Periódicos da Capes. Tem que se levar em conta, que alguns desses 

serviços desconhecidos pelos usuários são pagos/assinados pela instituição. O 

Serviço de Descoberta e E-books por exemplo, a média de não conhecimento é de 

56,4% e 33,26% respectivamente, em todas as categorias. Em relação ao Portal de 

Periódicos Capes, 27,5% dos alunos desconhecem.  

Em relação às visitas orientadas, pode ser importante sua divulgação e, até 

mesmo, uma modificação de sua dinâmica, com reformulação dos conteúdos de 

acordo com o público atendido, podendo ser realizada em mais de um encontro, 

como iniciar em sala de aula e terminar com a prática na biblioteca. Também, por 

meio de visitas técnicas, em reuniões nos centros de ensino ou departamentos, 

aproximar-se dos professores, principalmente de metodologia científica e da pós-

graduação, que são o principal elo com os alunos e a pesquisa da instituição. E 

pode ser melhorada a sinalização para a localização do material no acervo, 

realizando rápidos treinamentos diários, com horário pré-estabelecido, para quem 

estiver no acervo ou se interessar.      

O desconhecimento impacta na menor utilização dos serviços, o que 

comprova a necessidade da realização de capacitações e divulgação desses 

serviços, sejam eles pagos ou não.  Deve haver um planejamento e divulgação 

sobre esses serviços informacionais, para que os usuários possam utilizá-los de 

forma eficaz e ágil. São necessárias capacitações voltadas aos usuários reais e 

potenciais sobre as fontes de informações existentes nas bibliotecas. 
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E a última questão do questionário foi aberta, onde os usuários puderam 

registrar suas sugestões quanto aos serviços e/ou espaços das bibliotecas, pontos a 

melhorar, dúvidas ou outros comentários que desejassem. Retornaram 444 

observações de alunos, 57 de professores e 38 de técnico-administrativos.  

O levantamento realizado identificou vários temas elencados, muito parecidos 

entre as três categorias: maior divulgação dos espaços e serviços; mais espaços 

(com sofás, para descanso, para estudos, palestras, reuniões); revisão do modo de 

operação da GRU; internet e wi-fi com melhor alcance; climatização nos ambientes; 

aquisição de livros novos; orientação na busca de livros no acervo; diminuir barulho 

nos ambientes de estudo; mais espaços para estudo individual; aquisição de 

computadores e manutenção; mensagens enviadas pelo CPD sobre renovação; 

mais espaços para estudo em grupo; aumentar número de tomadas disponíveis; 

treinamentos, visitas orientadas, capacitações; promoção de atividades culturais; 

página da biblioteca é difícil; acessibilidade. 

Os usuários fazem uma análise total da biblioteca na sua utilização, pois 

relataram além de questões sobre serviços, a importância da infraestrutura. É 

preciso pensar em alternativas para atrair os usuários tanto ao espaço físico das 

bibliotecas, quanto aos serviços oferecidos. É urgente e necessário estruturar um 

plano de comunicação para divulgação da biblioteca, seus espaços e serviços, 

infraestrutura e potencialidades para dentro e fora da UFSM.  

É conveniente melhorar a orientação dos usuários, pois ficou comprovado o 

desconhecimento dos serviços e também por solicitações na questão aberta. Muitos 

usuários relataram que ficaram sabendo o que as bibliotecas disponibilizam em 

termos de produtos e serviços pela pesquisa. A biblioteca pode utilizar vários meios 

de comunicação disponíveis, desde sua página, site da UFSM, e-mails e redes 

sociais para fazer a divulgação.   

Para a infraestrutura, constatou-se a falta de salões de estudo individual e em 

grupo, além de espaços de convivência e sinal de internet melhor. Incrementar os 

espaços para além da formação acadêmica, mas também para disseminação 

cultural, agenda de eventos e apoio a projetos.  Como o prédio está passando por 

reformas e mudanças, convém projetar bem estes espaços futuros. Melhorar 

iluminação e ventilação dentro das possiblidades de recurso e que o prédio permita, 

já que é antigo.  
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Outro ponto relevante a considerar para as bibliotecas, é a competência e 

presteza de todos os profissionais que atuam nas bibliotecas, que devem realizar um 

bom atendimento para satisfazer as necessidades informacionais dos usuários. 

Convém promover capacitação e atualização contínuas no que se refere a sistemas 

de informação em suporte eletrônico, incluindo a habilidade para pesquisar na 

variada gama de bases de dados que se oferecem e para a resolução de problemas 

técnicos. A atualização é imprescindível diante das novas bases e sistemas de 

busca que surgem a cada dia. 

Os resultados demonstraram o desconhecimento dos usuários quanto aos 

serviços e espaços disponibilizados pelas bibliotecas. Através da gestão devem ser 

estabelecidas mudanças nas bibliotecas em suas políticas de divulgação, de 

prestação de serviços, de infraestrutura, etc. É incontestável que para promover uma 

política de desenvolvimento para a biblioteca, é necessário conhecer o usuário e a 

comunidade que ela serve, portanto, espera-se que este estudo contribua de forma 

prática para a reestruturação de políticas e projetos futuros.    

Procurou-se neste estudo de usuários analisar o que os usuários conhecem 

dos serviços das bibliotecas e assim, auxiliar na melhoria dos serviços prestados. 

Evidentemente, há outras perspectivas e cruzamentos dos dados que poderiam ter 

sido abordadas e que não foram contempladas aqui neste estudo. Assim, fica a 

possibilidade de novos estudos com estes dados e outros estudos de usuários que 

possam ser feitos, contemplando outras situações necessárias.   

 

 



139 

REFERÊNCIAS 

ALENTEJO, Eduardo da Silva. Qualidade da informação em saúde mediada 
pelas bibliotecas universitárias no Brasil e na Alemanha. 2013. 360 f., il. Tese 

(Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 
Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14694/1/2013_EduardoDaSilvaAlentejo.pdf
>. Acesso em: 08 mar. 2018. 
 
ANDRADE, Sonia Cruz Riascos de. Rede colaborativa de serviços e produtos de 
informação no contexto das bibliotecas universitárias brasileiras. 2013. 289 f., 
il. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade de Brasília, Brasília, 
2013. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15295/1/2013_SoniaCruzRiascosdeAndra
de.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2018. 
 
ANTONIO, Alexei David. Comportamento de busca e uso da informação dos 
alunos do curso de pedagogia da UFSCar, nas modalidades à distância e 
presencial. 2015. 130 f. Dissertação (Mestrado em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015. 
Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1143>. Acesso em: 11 jan. 
2018. 
 
ANZOLIN, Heloisa Helena; CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. Biblioteca universitária 
como mediadora na produção de conhecimento. Revista Diálogo Educacional. 
Curitiba, v. 8, n. 25, p. 801-817, set./dez. 2008. Disponível em: 
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/3802/3709>. 
Acesso em: 23.07.2018. 
 
ARABIDIAN, Lizandra Veleda. Avaliação da biodeterioração e das condições 
ambientais nos acervos da coleção teses e coletânea da Biblioteca Central da 
Universidade Federal de Santa Maria/RS. 2013. 147 f. Dissertação (Mestrado em 
Patrimônio Cultural) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2013. 
Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/11022>. Acesso em: 16 jun. 
2018. 
 
BACALGINI, Bruna. O serviço de disponibilização de e-books pelas bibliotecas 
universitárias: análise do ponto de vista da gestão de operações de serviços. 2016. 
148 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em:  
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-23062016-152640/pt-br.php>. 
Acesso em: 14 fev. 2018. 
 
BAGANHA, Filomena. Novas bibliotecas, novos conceitos. Revista da Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais, Porto, n. 1, p. 93-97, 2004. Disponível em: 

<https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/616>. Acesso em: 25 mar. 2019. 
 

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1143
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/3802/3709
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/11022


140 

BARROS, Moreno. O futuro dos serviços de biblioteca em 3 visualizações. 23 set. 
2016. Bibliotecários sem Fronteiras. Disponível em: <https://bsf.org.br/2016/09/23/o-
futuro-dos-servicos-de-biblioteca-em-3-visualizacoes/>. Acesso em: 23 mar. 2019. 
 
BEZERRA, Neiliane Alves. Avaliação da qualidade dos serviços das bibliotecas 
universitárias pelos usuários discentes. 2010. 155 f. Dissertação (Mestrado em 
Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior) - Universidade Federal do Ceará, 
Ceará, 2010. Disponível em: 
<http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2824/1/2010_dis_NABezerra.pdf>. 
Acesso em: 02 fev. 2018. 
 
BIBLIOTECA CAMPUS SÃO PAULO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
(UNIFESP). Disponível em: <http://www.bibliotecacsp.sites.unifesp.br/>. Acesso em: 
17 mar. 2019. 
 
BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
(BC/UFSM). Apresentação. Santa Maria: (201-?a). Disponível em: 

<http://w3.ufsm.br/biblioteca/index.php/biblioteca/apresentacao>. Acesso em: 23 jun. 
2018.   
 
BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
(BC/UFSM). Bibliotecas. Santa Maria: [201-?c].  Disponível em: 
<http://w3.ufsm.br/biblioteca/index.php/separador-5/bibliotecas>. Acesso em: 23 jun. 
2018.   
 
BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
(BC/UFSM). Histórico. Santa Maria: [201-?b].  Disponível em: 

<http://w3.ufsm.br/biblioteca/index.php/biblioteca/historico>. Acesso em: 23 jun. 
2018.   
 
BIBLIOTECA CENTRAL. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 
GRANDE DO SUL (PUC-RS). Disponível em: <http://biblioteca.pucrs.br/>. Acesso 
em: 17 mar. 2019. 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DA ESPANHA (BNE). Disponível em: 
<http://www.bne.es/es/Inicio/index.html>. Acesso em: 23 mar. 2019. 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DA FRANÇA (BNF). Disponível em: <http://www. bnf.fr/fr>. 
Acesso em: 23 mar. 2019.   
 
BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS (BVL). Disponível em: <https://bvl.org.br/>. 
Acesso em: 16 mar. 2019. 
 
BIBLIOTECAS BODLEIAN DA UNIVERSIDADE DE OXFORD. Disponível em: 
<https://www.bodleian.ox.ac.uk/subjects-and-libraries/libraries/college>. Acesso em: 
21 mar. 2019. 
  

BIBLIOTECAS PARQUE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: 
<http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/>. Acesso em: 17 mar. 2019. 
 



141 

BIBLIOTECAS PARQUE MANGUINHOS. Conceito Parque. Rio de janeiro: 
Secretaria Municipal de Cultura, [201-?]. Disponível em: 
<http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/manguinhos/a-biblioteca/conceito-parque/>. 
Acesso em: 17 mar. 2019. 
 
BRESSAN, Olívia Scarpari; MILENICZUK, Luciana. Novos capítulos na história da 
Biblioteca Central. InfoCampus, Santa Maria, 15 set. 2010. Disponível em: 

<http://w3.ufsm.br/infocampus/?p=2344>. Acesso em: 10 maio de 2018. 
 
CAMPOS, Cirlei Oraci Dias de; SILVA, Emanoel Quartiero da; PINTO, Marli Dias de 
Souza. A satisfação de usuários da informação jurídica: estudo na biblioteca da 
OAB/SC. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 20, n. 3, p. 
200-217, jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362015000300200&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 fev. 2018. 
 
CARVALHO, Isabel Cristina Louzada. A socialização do conhecimento no espaço 
das bibliotecas universitárias. Rio de Janeiro: Interciência, 2004.     
   
CARVALHO, Luciana Moreira; SILVA, Armando Malheiro da. 
Impacto das tecnologias digitais nas bibliotecas universitárias: reflexões 
sobre o tema. Informação & Sociedade, João Pessoa, v. 19, n. 3, p. 
125-132, set./dez. 2009. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/3898/3132>. Acesso em: 28 
mar. 2019. 
 
CARVALHO SILVA, Jonathas Luiz. A multitemporalidade da biblioteca. Revista 
Interamericana de Bibliotecología. Medellín, v. 36, n. 1, p. 25-34, jan./abr. 2013. 
Disponível em: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
09762013000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 03 fev. 2018. 
 
CAVALCANTE, Aluísio. Cultura digital aproxima jovens de biblioteca pública. Porvir: 
Inovações em Educação. In: LOPES, Marina. Cultura digital aproxima jovens de 
biblioteca pública. Porvir: Inovações em Educação. São Paulo, 27 set. 2016. 
Disponível em: <http://porvir.org/cultura-digital-aproxima-jovens-de-biblioteca-
publica/>. Acesso em: 31 jan. 2019 

 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2009.  
 
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: 

Fundação Editorial da UNESP, 1998. 
 
CHIARELLI, Camille; MICHELOTTI, Patricia. Novo espaço para o conhecimento. 
Revista .TXT, Santa Maria, Ano IV, n. 13, p. 16-17, maio 2011.  

 
COORDENADORIA GERAL DE BIBLIOTECAS (CGB). UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA (UNESP). Disponível em: 
<https://www2.unesp.br/portal#!/cgb>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
 



142 

COSTA, Luciana Ferreira da; RAMALHO, Francisca Arruda. Novas perspectivas dos 
estudos de satisfação de usuários. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, v. 15, n. 30, p.57-73, 010. 
Disponível em: < https://www.brapci.inf.br/v/a/9300>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
 
COSTA, Maria de Fátima de Oliveira. A implementação das novas tecnologias da 
informação e suas implicações nos processos de trabalho dos bibliotecários: 
um estudo de caso no Núcleo Integrado de Bibliotecas da UFMA NIB/UFMA. 
2015. 100 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria, 2015. Disponível em:  
<https://repositorio.ufsm.br/handle/1/4763>. Acesso em: 03 mar. 2018. 
 
CUNHA, Murilo Bastos da. Construindo o futuro: a biblioteca universitária brasileira 
em 2010. Ciência da Informação, Brasília, v. 29, n. 1, p. 71-89, jan./abr. 2000. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n1/v29n1a8.pdf>. Acesso em: 12 jul. 
2018. 
 
DAMASCENO, Andreia Cristina; MESQUITA, José Marcos Carvalho de. Atributos 
determinantes da baixa utilização de bibliotecas: estudo em uma instituição de 
ensino pública federal. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 
19, n. 1, p. 149-169, jan./mar.  2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362014000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 24 jan. 2018. 
 
DAMIAN, Ieda Pelógia Martins. Análise do serviço de referência virtual em 
bibliotecas universitárias. Transinformação, Campinas, v.29, n. 3, p. 221-232, 
set./dez. 2017. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
37862017000300221&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:08 jan. 2018. 
 
DIÓGENES, Fabiene Castelo Branco. Os novos papéis da biblioteca universitária 
brasileira. 2012. 444 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade 
de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12305/1/2012_FabieneCasteloBrancoDiog
enes.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018 
 
DUARTE, Maria Bernarda Teixeira. Avaliação de serviços oferecidos por 
bibliotecas: o caso da Biblioteca do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN. 
2012. 120 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) - Universidade Federal 
Fluminense, Rio de janeiro, 2012.  
Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/850>. Acesso em: 13 jan. 2018.  
 
FAURY, Simone Dib. Administração discursiva nas bibliotecas universitárias 
brasileiras. 2013. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 
Disponível em: <http://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/703/1/dib2013.pdf>. Acesso 
em: 21 jan. 2018. 
 
FELÍCIO, Joana Carla de Souza Matta. Serviço de referência educativo (SRE) em 
bibliotecas universitárias: análise das práticas voltadas ao desenvolvimento da 

https://repositorio.ufsm.br/handle/1/4763
http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n1/v29n1a8.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12305/1/2012_FabieneCasteloBrancoDiogenes.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12305/1/2012_FabieneCasteloBrancoDiogenes.pdf


143 

competência em informação de seus usuários. 2014. 222 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciência da Informação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
2014. Disponível em:  
<http://tede.ufsc.br/teses/PCIN0106-D.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2019. 
 
FERRAZ, Marina Nogueira. O papel social das bibliotecas públicas no século 21 e o 
caso da superintendência de bibliotecas públicas de Minas Gerais. Perspectivas em 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 19, p. 18-30, out./dez. 2014. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362014000500004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 jan. 2018. 
 
FOLETTO, Vani Terezinha. Painel da Biblioteca Central - UFSM. 2010. Disponível 
em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=q3L04B5UQT8&feature=player_embedded>. 
Acesso em:  26 jul. 2018.  
 
FREITAS, Carlos Henrique Tavares de. Bibliotecas, leituras e leitores: um estudo 
no contexto da UFMT. 2012. 312 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2012. Disponível em:  
<http://ri.ufmt.br/bitstream/1/72/1/DISS_2012_Carlos%20Henrique%20Tavares%20d
e%20Freitas.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2018. 
 
GIL, Antonio Carlos. Estudo de caso: fundamentação cientifica, subsídios para 

coleta e análise dos dados, como redigir o relatório. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
 
GOMES, Helton Simões. Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, diz 
IBGE. Globo.com: economia tecnologia, Rio de Janeiro, 21 fev. 2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-
pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml>.  Acesso em: 02 abr. 2019. 
 
GOMES, Henriette Ferreira. A biblioteca pública e os domínios da memória, da 
mediação e da identidade social. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 

Horizonte, v. 19, p. 151-163, out./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362014000500012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 jan. 2018. 
 
GUINCHAT, Claire; MENOU, Michel. Introdução geral às ciências e técnicas da 
informação e documentação. Brasília: IBICT, 1994. Disponível em: 

<http://livroaberto.ibict.br/handle/1/1007>. Acesso em: 08 ago. 2018. 
 
HARVARD LIBRARY. Disponível em: <https://library.harvard.edu/>. Acesso em:  21 
mar. 2019. 
 
JORNAL NACIONAL. Biblioteca pública em São Paulo está entre as melhores 
do mundo, 04 abr. 2018. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2018/04/biblioteca-publica-em-sao-paulo-esta-entre-melhores-do-
mundo.html>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

http://livroaberto.ibict.br/handle/1/1007


144 

KENSKI, Vani. Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. São 

Paulo: Papirus Editora, 2014. 
 
LANCASTER, Frederick Wilfrid. Avaliação de serviços de bibliotecas. Brasília: 
Briquet de Lemos, 1996. 
 
LEIPNITZ, Fernando. Política de avaliação e seleção de doações em acervos 
particulares a serem incorporados às bibliotecas da Universidade Federal de 
Santa Maria. 2017. 202 f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) - 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2017. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsm.br/handle/1/11883>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
 
LEMOS, Antônio Agenor Briquet de. De bibliotecas e biblioteconomias: percursos. 

Brasília: Briquet de Lemos, 2015. 
 
LOPES, Marina. Cultura digital aproxima jovens de biblioteca pública. Porvir: 
Inovações em Educação. São Paulo, 27 set. 2016. Disponível em: 

<http://porvir.org/cultura-digital-aproxima-jovens-de-biblioteca-publica/>. Acesso em: 
31 jan. 2019. 
 
LOURENÇO, Regina Goulart. Biblioteca virtual temática em saúde: 
interatividade com usuário leigo. 2013. 147 f. Dissertação (Mestrado em Ciência 
da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 
Disponível em: <http://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/708/1/lourenco2013.pdf>. 
Acesso em: 08 jan. 2018.  
 
MACEDO, Neusa Dias de; DIAS, Maria Matilde Kronka. Subsídios para a 
caracterização da biblioteca universitária. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação, São Paulo, v. 25, n. 3/4, p. 40-47, jul./dez. 1992. Disponível em: 

<http://www.brapci.inf.br/index.php/article/download/19219>. Acesso em: 12 jul. 
2018. 
 
MANUEL Marques de Souza. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Marques_de_Sousa>. Acesso em: 23 jun. 
2018.  
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 

planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, 
elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. São 

Paulo: Atlas, 2006. 
 
MARTINS, Wilson. A Palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca. 
3. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
 
MAYER, Fernando de Pol. Introdução à estatística e conceitos de amostragem. 

Curitiba, PR: UFPR, 2016. Disponível em: 
<http://leg.ufpr.br/~fernandomayer/aulas/ce001e-2016-
2/01_introducao_e_amostragem/01_Introducao_a_Estatistica_e_amostragem.pdf>.  

https://repositorio.ufsm.br/handle/1/11883
http://www.brapci.inf.br/index.php/article/download/19219
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Marques_de_Sousa


145 

Acesso em: 30 mar. 2019.  
 
MILANESI, Luís. O que é biblioteca. 3. ed. São Paulo: Brasiliense S.A., 1985. 

 
MORENO, Edinei Antônio. Propostas e adequações de serviços nas bibliotecas 
do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC): foco nos docentes do ensino 
superior. 2015. 217 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de 
Informação) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Santa Catarina, 2015. 
Disponível em: <http://www.tede.udesc.br/bitstream/tede/1686/1/123064.pdf>. 
Acesso em: 17 jan. 2018.  
 
NA fóto, o grande mural...O Quero-Quero, Santa Maria, ano 1, n. 1, p. 9, 6 abr. 
1973. 
 
NOVELLI, Valéria Aparecida Moreira. Ferramentas aplicáveis à mediação do 
acesso, busca e aprendizagem do uso de fontes de informação em bibliotecas 
universitárias. 2012. 165 f. Dissertação (Mestrado em Ciência, Tecnologia e 

Sociedade) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2012. 
Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1084>. Acesso em: 17 jan. 
2018. 
 
PAIVA, Vitor. Nova biblioteca pública da Finlândia tem áreas para trabalhar e até 
estúdio para bandas. Hypeness: inovação e criatividade para todos, [Brasil, 2018]. 

Disponível em: <https://www.hypeness.com.br/2018/12/nova-biblioteca-publica-da-
finlandia-tem-areas-para-trabalhar-e-ate-estudio-para-bandas/>. 
Acesso em: 18 mar. 2019. 
 
PALETTA, Francisco Carlos et al. Conteúdos formadores voltados aos estudos de 
usuários no currículo de biblioteconomia: um estudo de casos múltiplos. 
Información, Cultura y Sociedad. Cidade Autônoma de Buenos Aires, n. 33, p. 47-
62, dez. 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17402015000200004&lng=es&nrm=iso>. Acessado em 27 jan. 2018. 
 
PAVEZI, Neiva. Catálogo seletivo de fotografias: concretizando um ideal: a cidade 

universitária da UFSM, de 1960 a 1973. Santa Maria: UFSM, Departamento de 
Arquivo Geral, 2010. 
 
PEREIRA, Claudemir. Memória: daqui a pouco será sepultado o corpo da Irmã 

Consuelo, pioneira do ensino superior na cidade, 13 nov. 2012. Disponível em: 
<https://claudemirpereira.com.br/2012/11/memoria-daqui-a-pouco-sera-sepultado-o-
corpo-da-irma-consuelo-pioneira-do-ensino-superior-na-cidade/>. Acesso em: 03 
ago. 2018. 
 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 
PINHEIRO, Liliane Vieira; CAFÉ, Ligia Maria Arruda e SILVA, Edna Lucia da. As 
bibliotecas universitárias e os desafios da pós-modernidade. Em Questão, Porto 
Alegre, v. 24, n. 3, p. 152-176, set./dez. 2018. Disponível em: 



146 

<http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/75042>. Acesso em: 23 jul. 
2018. 
 
PINTO, Francisca da Silva. Estudo de usuários da biblioteca setorial do Instituto 
de Natureza e Cultura (INC). 2016. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.  
Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/174293/344612.pdf?se
quence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 23 fev. 2018. 
 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP). 
BIBLIOTECA. Disponível em: <https://www.pucsp.br/biblioteca>.  Acesso em: 17 
mar. 2019. 

 
PORTAL do Bibliotecário. Biblioteca e bibliotecário ao longo da história. 05 jul. 2017. 
Disponível em: <http://portaldobibliotecario.com/biblioteconomia/biblioteca-
bibliotecario-historia/>. Acesso em: 05 jul. 2018.  
 
PROCOLOMBIA EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS. Visite 
Colômbia: sinta o ritmo: atividades imperdíveis. Colômbia: [s.n.], [201-?]. Disponível 
em: <http://www.colombia.travel/pt/para-onde-ir/andina/medellin>. Acesso em: 18 
mar. 2019. 
 
PUUKKO, Outi. Inovação nas Bibliotecas Finlandesas. This is Finland, Finlândia, 
ago. 2012. Disponível em: <https://finland.fi/pt/vida-amp-sociedade/inovacao-nas-
bibliotecas-finlandesas/>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
 
SANTOS, Cintia Almeida da Silva. As unidades de informação dos Institutos 
Federais no apoio ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia: um estudo 
de percepção sociocognitiva com o uso do protocolo verbal em grupo. 2012. 
249 f. Dissertação (Mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade) - Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2012. Disponível em:  
<https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1080>. Acesso em: 17 fev. 2018.  
 
SILINGOVSCHI, Regina Rita Liberati. A função pedagógica da Biblioteca 
Universitária enquanto organização e espaço educacional: estudo de caso. 
2013. 162 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade do Oeste 
Paulista, Presidente Prudente, 2013. Disponível em: 
<http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/bitstream/tede/889/1/DISSERTACAO%20Regina%
20DEFESA%203DEZ2013.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2018. 
 
SILVA, Vanessa Barbosa da. Biblioteca pública brasileira: panorama, 
perspectivas e a situação do Distrito Federal. 2013. 103 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14228/1/2013_VanessaBarbosaSilva.pdf>. 
Acesso em: 28 jan. 2018. 
 
SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca, memória e identidade social. 
Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, p. 67-86, 

set./dez 2010. Disponível em: 

http://www.colombia.travel/pt/para-onde-ir/andina/medellin
https://finland.fi/pt/vida-amp-sociedade/inovacao-nas-bibliotecas-finlandesas/
https://finland.fi/pt/vida-amp-sociedade/inovacao-nas-bibliotecas-finlandesas/


147 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362010000300005&lang=pt>. Acesso em 23 de julho 2018. 
 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP (SBU). UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS (UNICAMP). Disponível em: <https://www.sbu.unicamp.br/sbu/>. Acesso 
em: 17 mar. 2019. 
 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL (SBUFRGS). UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). 
Disponível em: <https://www.ufrgs.br/bibliotecas/>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO (SiBI). UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). Disponível em: <https://www.sibi.ufrj.br/>. Acesso em: 
21 mar. 2019.  
 

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS (SIBi). UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO (USP). Disponível em: <http://www.sibi.usp.br/>. Acesso em: 17 mar. 
2019. 
 
SOARES, Luciana Matias Felício; SOUSA, Caissa Veloso e. Percepção da 
qualidade de serviços nas bibliotecas da Universidade Federal de Ouro Preto na 
perspectiva do usuário. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, 

v. 20, n. 2, p. 79-99, abr./jun. 2015.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362015000200079&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:17 jan. 2018. 
 
STANFORD LIBRARIES. Disponível em: <https://library.stanford.edu/>. Acesso em:  
21 mar. 2019. 
 
TARTAROTTI, Roberta Cristina Dal Evedove. Atuação bibliotecária no tratamento 
temático da informação em unidades informacionais: um estudo comparativo 
qualitativo-quantitativo. 2013. 277 f. Dissertação (Mestrado em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013. Disponível em: 
<https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1140>. Acesso em: 23 jan. 2018. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). BIBLIOTECA SETORIAL 
DE CACHOEIRA DO SUL. Histórico da Biblioteca. 2016. Disponível em: 
<http://w3.ufsm.br/cachoeira/biblioteca/index.php/a-biblioteca/historico>. Acesso em:  
29 jun. 2018.  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Organograma UFSM 2017. Santa 
Maria, 2017.Disponível em: <https://www.ufsm.br/organograma/>. Acesso em: 25 
jun. 2019. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI 2016-2026). Santa Maria, 2016. Disponível em: 

<https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-
content/uploads/sites/500/2018/12/00-DocumentoPDI-TextoBaseCONSU.pdf>. 
Acesso em: 26 jun. 2019.   
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000300005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000300005&lang=pt
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1140
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-content/uploads/sites/500/2018/12/00-DocumentoPDI-TextoBaseCONSU.pdf
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/pdi/wp-content/uploads/sites/500/2018/12/00-DocumentoPDI-TextoBaseCONSU.pdf


148 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Resolução n° 033/2013. [Aprova a 
implementação do Sistema de Bibliotecas e a reestruturação organizacional da 
Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Maria]. Santa Maria, 2 dez. 
2013. Disponível em: <https://www.ufsm.br/2013/12/18/reitor-assina-resolucao-que-
cria-o-sistema-de-bibliotecas-da-ufsm/>.  Acesso em: 25 jun. 2019. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE). Versão 2.7.0. Santa Maria, 2017. Software 
Institucional de Informação. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). UFSM EM NÚMEROS. 
Painel cursos, Santa Maria, 09 abr. 2019a. Disponível em: 
<https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=102>.  
Acesso em: 09 abr. 2019. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). UFSM EM NÚMEROS. 
Painel empréstimo, Santa Maria, 09 abr. 2019c. Disponível em: 

<https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=302>.  
Acesso em: 12 abr. 2019. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). UFSM EM NÚMEROS. 
Painel servidores, Santa Maria, 09 abr. 2019b. Disponível em: 
<https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=501>.  
Acesso em: 09 abr. 2019. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar). SISTEMA INTEGRADO 

DE BIBLIOTECAS (SIBi). Disponível em: <http://www.sibi.ufscar.br/>. Acesso em: 

21 mar. 2019. 
 
UUSI-VIDENOJA, Hannu.  Bibliotecas públicas finlandesas, pioneiras da nova 
sociedade de informação.  Embaixada da Finlândia, Maputo, 17 mar. 2008. 
Disponível em:  
<http://www.finland.org.mz/public/default.aspx?contentid=124121&contentlan=17&cu
lture=pt-PT>. Acesso em: 29 jan. 2019. 
 
VIEIRA, Sonia. Como elaborar questionários. São Paulo: Atlas, 2009. 

 
YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2015. 
 
ZAMPIERI, Renata Venturini. Campus da Universidade Federal de Santa Maria: 
um testemunho, um fragmento. 2011. 220 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. Disponível em: 
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/36824>. Acesso em: 28. maio 2018. 
 

https://www.ufsm.br/2013/12/18/reitor-assina-resolucao-que-cria-o-sistema-de-bibliotecas-da-ufsm/
https://www.ufsm.br/2013/12/18/reitor-assina-resolucao-que-cria-o-sistema-de-bibliotecas-da-ufsm/
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/36824


149 

APÊNDICE A - QUADRO TOTAL DO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

(BDTD e SciELO) 
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Descritor: "pesquisa de usuários de bibliotecas" 
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(sim ou 
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qualidade com a qualidade 

da informação oferecida pela 

biblioteca. 
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Descritor: "biblioteca hoje" 
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Innocentini  

Tensões críticas e culturais em 
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Tensões críticas e culturais. 2014 

Sim 
Tartarotti, Roberta 

Cristina Dal Evedove  

Atuação bibliotecária no tratamento 

temático da informação em unidades 
informacionais: um estudo 

comparativo qualitativo-quantitativo  

Atuação dos bibliotecários 
no tratamento/indexação da 

informação. 
2013 

Não  Gaspari, Jaqueline de 

Mudanças de geração na era digital: o 
professor de matemática e seus 
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Geração digital na área 
específica da matemática. 

2013 

Sim 
Santos, Cintia Almeida 

da Silva  

As unidades de informação dos 
Institutos Federais no apoio ao 

desenvolvimento da ciência e da 
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sociocognitiva com o uso do protocolo 

verbal em grupo 
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Sim 
Diógenes, Fabiene 

Castelo Branco  

Os novos papéis da biblioteca 
universitária brasileira  

Análise histórica até dias de 
hoje em relação à biblioteca, 

inclui serviços oferecidos. 
2012 

Descritor: "biblioteca do futuro" 

Sim Antonio, Alexei David  

Comportamento de busca e uso da 
informação dos alunos do curso de 

pedagogia da UFSCar, nas 
modalidades a distância e presencial  

Comportamento de usuários 
na busca de informação, 

estudo de caso. 

2015 

Utilizado 

no 
descritor 
"usuá-

rios de 
bibliote-

cas 

universi-
tárias" 

Lourenço, Regina  

Goulart  

Biblioteca virtual temática em saúde: 

interatividade com usuário leigo  

Comportamento do usuário 

na busca por informação, 
conceitos importantes. 

2013 

Utilizado 
no 

descritor 
"biliote-
ca hoje" 

Santos, Cintia Almeida 

da Silva  

As unidades de informação dos 
Institutos Federais no apoio ao 

desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia: um estudo de percepção 
sociocognitiva com o uso do protocolo 

verbal em grupo 

Importância da unidade de 

informação na ciência e 
tecnologia. 

2012 

Descritor: "serviços de biblioteca" 

Não 
Santos, Lucimário 

Dias dos  

Avaliação da qualidade dos serviços 
da biblioteca do CCJ/UFPB sob a 

ótica dos usuários discentes 

Avalia a qualidade dos 

serviços da biblioteca 
setorial do CCJ/UFPB 
campus I sob a ótica 

discente. 

2017 

Não 
Chagas, Ricardo de 

Lima 

Rede de bibliotecas em ambientes de 
saúde mental  

Apresenta uma proposta de 

implantação de uma rede de 
bibliotecas nos Centros de 

Atenção Psicossocial 

(CAPS) de Florianópolis 
(SC). 

2017 

Sim Bacalgini, Bruna 

O serviço de disponibilização de e-

books pelas bibliotecas universitárias: 
análise do ponto de vista da gestão de 

operações de serviços  

Analisa a gestão de e-books 

em bibliotecas universitárias, 
compreensão de uso de e-
books e detecta possíveis 

problemas na produção do 
serviço, os quais estão 

diretamente relacionados 

com o baixo uso de e-books 
nas bibliotecas 
universitárias. 

2016 

Não 
Fagundes, Leonardo 

de Jesus Loura  

Proposta para a padronização dos 

serviços de bibliotecas escolares: um 
estudo de caso no Colégio Pedro II  

Padroniza o processo de 
Marketing das bibliotecas 

escolares (BEs) do Colégio 

Pedro II (CPII), sob o viés 
das ferramentas de 

qualidades Diagrama de 

Ishikawa e Matriz SWOT. 

2016 

Não 
Pimenta, Elaine 

Cristina Tomás  

Desempenho de uma biblioteca 
universitária baseada em indicadores 
de desempenho da ISO 11620: ações 

para melhoria do desempenho e da 
qualidade dos serviços prestados 

Propõe ações necessárias 
para melhoria do 

desempenho e da qualidade 
dos serviços prestados pela 
Biblioteca Central da Ufes e 

tem avalia a Biblioteca 
usando indicadores de 

desempenho selecionados 

da ISO 11620. 

2016 
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Não 
Souza, Raquel Costa 

de 

Política externa e informação na 
formação dos diplomatas brasileiros: 

um estudo de caso sobre as 
bibliotecas especializadas do 

Ministério das Relações Exteriores e 

do Instituto Rio Branco 

Trata de bibliotecas 

especializadas voltadas ao 
auxílio aos diplomatas 

brasileiros, identificar se as 

bibliotecas especializadas do 
Instituto Rio Branco (IRBR). 
Pesquisa se atendem aos 

objetivos de suas 
organizações em relação a 

esses profissionais. 

2016 

Não 
Ferreira, Liliane 

Juvência Azevedo  

A gestão do conhecimento no sistema 

de bibliotecas da Universidade 
Federal de Goiás (SIBI/UFG) por meio 

da análise de redes sociais  

Analisa como as redes de 
conhecimento se configuram 

em instituições públicas, 
tomando como campo 

empírico um sistema de 
bibliotecas de uma 

universidade federal. 

2016 

Sim 
Pinto, Francisca da  

Silva  

Estudo de usuários da biblioteca 

setorial do Instituto de Natureza e 
Cultura (INC)  

Estudo de usuário e 

qualidade dos serviços 
oferecidos. 

2016 

Sim 
Costa, Maria de  

Fátima Oliveira  

A implementação das novas 
tecnologias da informação e suas 

implicações nos processos de trabalho 

dos bibliotecários: um estudo de caso 
no Núcleo Integrado de Bibliotecas da 

UFMA NIB/UFMA 

Analisa as transformações 

ocorridas nos processos de 
trabalho dos bibliotecários 
em face da implementação 

da nova tecnologia de 
informação SIG Módulos 

SIPAC e SIGAA na BC do 

NIB/UFMA. 

2015 

Sim 
Moreno, Edinei  

Antônio  

Propostas e adequações de serviços 
nas bibliotecas do Instituto Federal de 

Santa Catarina (IFSC): foco nos 
docentes do ensino superior  

Propõe e adequa produtos e 

serviços nas bibliotecas do 
IFSC. 

2015 

Não 
Machado, Frederico 

Borges  

Políticas de Estado e bibliotecas 
públicas: um estudo de caso do Plano 

Distrital do Livro e da Leitura 

Compreensão da relação de 
impacto das políticas de 
Estado no quadro das 

bibliotecas no Brasil. 

2015 

Não 
Duarte, Yaciara 

Mendes 

As representações sociais no ensino 
médio do Distrito Federal: a biblioteca 

escolar pública sob o olhar do 
estudante  

Identifica as representações 
sociais dos estudantes de 

ensino médio a respeito da 
biblioteca escolar. 

2015 

Não 
Borges, Bruno de 

Alves  

Eudoro de Sousa e sua biblioteca: 

dispersão e fragmentos de um 
pensamento  

Analisa o que resta da 

biblioteca de Eudoro de 
Sousa, após uma série de 
dispersões, descaminhos e 

desastres que culminaram 
com o maior bibliocídio da 
história no ensino superior 

no Brasil. 

2015 

Não 
Silvestre Estela, Flor 

de María  

A biblioteca escolar nos projetos de 
leitura nas escolas que obtiveram os 

melhores resultados do Enem  

Analisa a contribuição dos 
projetos de leitura das 

bibliotecas escolares nas 
escolas que obtiveram os 

primeiros lugares no ranking 

do Enem de 2013, no DF 

2015 

Não 
Juvêncio, Carlos 

Henrique 

O Mundaneum no Brasil: o Serviço de 

Bibliographia e Documentação da 
Biblioteca Nacional e seu papel na 

implementação de uma rede de 

informações científicas 

Analisa as repercussões do 

projeto Mundaneum nas 
ações de difusão de 

informações científicas da 

Biblioteca Nacional (BN) do 
Brasil. 

2014 

Não Valmorbida, Willian  

U-LIBRARY: um modelo para suporte 
a bibliotecas ubíquas  

Propõe um modelo 

computacional para suporte 
a bibliotecas ubíquas, 
denominado U-Library. 

2014 

Sim 
 Silingovschi, Regina 

Rita Liberati  

A função pedagógica da Biblioteca 
Universitária enquanto organização e 
espaço educacional: estudo de caso  

Biblioteca como unidade 
pedagógica e sua influência 

na vida acadêmica. 
2013 
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Não 
Brito, Gisele Ferreira 

de  

Avaliação da qualidade da biblioteca 
universitária a partir da percepção de 

seus clientes: a metodologia 

LibQUAL+® e suas perspectivas de 
aplicação no Brasil 

Analisa os processos de 

avaliação dos serviços das 
bibliotecas universitárias em 

relação às avaliações 

governamentais do ensino 
superior, com sugestão de 
revisão das metodologias. 

2013 

Não 
Silva, Fátima Santana 

da 

Administração de bibliotecas em 

instituições privadas de ensino 
superior: uma abordagem discursiva a 
partir das novas demandas de acesso 

e uso da informação 

Estuda elementos para uma 
condução administrativa de 

bibliotecas em instituições 
privadas de ensino superior, 

que favoreçam uma 

administração 
contemporânea. 

2013 

Utilizado 

no 
descritor 
"usuá-

rios de 
bibliote-

cas 

universi-
tárias" 

Lourenço, Regina  
Goulart  

Biblioteca virtual temática em saúde: 
interatividade com usuário leigo  

Comportamento do usuário 

na busca por informação, 
conceitos importantes. 

2013 

Sim 
Andrade, Sonia 
Cruz Riascos de  

Rede colaborativa de serviços e 
produtos de informação no contexto 

das bibliotecas universitárias 

brasileiras  

Rede colaborativa gerando 
recursos e serviços ao novo 

modelo informacional. 

2013 

Não 
Bezerra, Janaina de 

Araujo Nery  

Estudo de oferta e demanda de 
informação: o caso da Biblioteca do 

Conselho Federal de Contabilidade  

Analisa a oferta de produtos 
e serviços da Biblioteca do 

CFC em relação à satisfação 
das necessidades de 
informação dos seus 

servidores para o 
desempenho de suas 

atividades profissionais. 

2013 

Utilizado 

no 
descritor 
"pesquis

a de 
usuários 

de 

bibliotec
as" 

Alentejo, Eduardo da 

Silva  

Qualidade da informação em saúde 

mediada pelas bibliotecas 
universitárias no Brasil e na Alemanha  

Ligação entre a gestão da 
biblioteca orientada para a 

qualidade com a qualidade 
da informação oferecida pela 

biblioteca. 

2013 

Não Vieira, David Vernon  

A adoção de redes sociais em 
bibliotecas universitárias espanholas: 

um estudo das aplicações dos 
recursos da web 2.0  

As redes sociais como 
ferramentas que propiciam a 
difusão de informações e a 

promoção dos serviços em 
bibliotecas espanholas, com 

objetivo de melhorar a 

imagem da biblioteca. 

2013 

Sim 
Silva, Vanessa 

Barbosa da 

Biblioteca pública brasileira: 
panorama, perspectivas e a situação 

do Distrito Federal  

Descreve e analisa as 
mudanças ocorridas no 

contexto da biblioteca 
pública brasileira e identifica 

as tendências para a 

instituição. 

2013 

Não 
Malheiros, Tania Milca 

de Carvalho  

Necessidade de informação do 
usuário com deficiência visual: um 

estudo de caso da Biblioteca Digital e 

Sonora da Universidade de Brasília  

Estudo de usuários 
deficientes visuais da 

Biblioteca Digital e Sonora 
(BDS) da UnB, identifica 

necessidades de informação 

e colhe subsídios para a 
definição de uma política de 
desenvolvimento de coleção. 

2013 

Não 
Inazawa, Fernandez 

Kenji  

Competências conversacionais do 

bibliotecário na comunicação via chat 
em serviço de referência digital de 

biblioteca universitária  

Estuda as competências 
conversacionais e seu uso 

por bibliotecários no 
atendimento de referência 

via chat da Divisão de 
Bibliotecas na PUC/RJ. 

2013 
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http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bezerra%2C+Janaina+de+Araujo+Nery
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bezerra%2C+Janaina+de+Araujo+Nery
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_353c1859c4c4f80ac5055b3ce115fa4a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_353c1859c4c4f80ac5055b3ce115fa4a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_353c1859c4c4f80ac5055b3ce115fa4a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alentejo%2C+Eduardo+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alentejo%2C+Eduardo+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_55d80d9bed2fcff66cb83ce675d1971d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_55d80d9bed2fcff66cb83ce675d1971d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_55d80d9bed2fcff66cb83ce675d1971d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Vieira%2C+David+Vernon
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_11dc0760f1e40ff429254797a95f718a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_11dc0760f1e40ff429254797a95f718a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_11dc0760f1e40ff429254797a95f718a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_11dc0760f1e40ff429254797a95f718a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Vanessa+Barbosa+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Vanessa+Barbosa+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_08aa7d2defafeec95fa5edbf0671b005
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_08aa7d2defafeec95fa5edbf0671b005
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_08aa7d2defafeec95fa5edbf0671b005
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Malheiros%2C+Tania+Milca+de+Carvalho
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Malheiros%2C+Tania+Milca+de+Carvalho
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_4791b02ff61b21f74bcd9c4f270b2571
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_4791b02ff61b21f74bcd9c4f270b2571
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_4791b02ff61b21f74bcd9c4f270b2571
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_4791b02ff61b21f74bcd9c4f270b2571
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Inazawa%2C+Fernandez+Kenji
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Inazawa%2C+Fernandez+Kenji
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5200e256ed264867abd6416ae8a1044e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5200e256ed264867abd6416ae8a1044e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5200e256ed264867abd6416ae8a1044e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5200e256ed264867abd6416ae8a1044e
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Não 
Bernardino, Maria 
Cleide Rodrigues  

Gestão da imagem organizacional da 

biblioteca pública na sociedade da 
informação: as bibliotecas polos do 

estado do Ceará  

Identifica a imagem 
organizacional da biblioteca 

pública no Ceará, revelando 
sua imagem pública na 

sociedade da informação. 

2013 

Sim 
Novelli, Valéria 

Aparecida Moreira 

Ferramentas aplicáveis à mediação do 
acesso, busca e aprendizagem do uso 

de fontes de informação em 

bibliotecas universitárias  

Ampliação na oferta de 

informações, facilidades de 
acesso, mudança no 
comportamento dos 

usuários, novos papéis do 
bibliotecário. 

2012 

Sim 
Duarte, Maria 

Bernarda Teixeira  

Avaliação de serviços oferecidos por 
bibliotecas: o caso da Biblioteca do 

Instituto de Engenharia Nuclear - IEN  

Modelo de avaliação de 
biblioteca em relação aos 

serviços prestados. 
2012 

Utilizado 
no 

descritor 
"usuá- 
rios de 

biliote- 
cas 

universi- 

tárias" 

Diógenes, Fabiene 

Castelo Branco 

Os novos papéis da biblioteca 

universitária brasileira  

Análise histórica até dias de 
hoje em relação à biblioteca, 

inclui serviços oferecidos. 

2012 

Sim 
Freitas, Carlos Henriq

ue Tavares de  

Bibliotecas, leituras e leitores: um 
estudo no contexto da UFMT  

Pesquisa tradicional divide 

espaço com novos produtos 
e serviços de TIC. 

2012 

Não Rossi, Tatiana  

Gestão de competências na prestação 
de serviços de informação em 

bibliotecas de universidades da região 
de Florianópolis/SC  

Diagnostica o gap de 
competências dos 

bibliotecários para a 

prestação de serviço de 
informação nas bibliotecas 
de universidades da região 

de Florianópolis. 

2012 

Não Fortes, Lígia Sardinha  

Biblioteca da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia: estudo 
sobre a oferta e a demanda de 

informação  

Atuação da biblioteca da 
Embrapa no cumprimento do 

seu papel em relação ao 
atendimento da demanda de 

informação dos seus 

usuários. 

2010 

Sim 
Bezerra, Neiliane 

Alves  

Avaliação da qualidade dos serviços 

das bibliotecas universitárias pelos 
usuários discentes  

Avalia qualidade dos 

serviços das bibliotecas 
universitárias pelos usuários. 

2010 

SciELO 

Descritor: "pesquisa de usuários de bibliotecas" 

Não 

Costa, 

Heloisa; Matias, 
Márcio; Schwarz 

Rodrigues, Rosangela 

(Biblios, Jul 2017, n. 
68 p.1 - 20). 

 Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia da área de Ciências 
Agrárias: estudo da publicação 

científica, técnica e tecnológica (2013-

2015)  

Apresenta onde são 

publicados os resultados de 
pesquisa e como acontece o 

acesso da sociedade a 

esses resultados dos INCT's. 

2017 

Sim, na 
BDTD 

Duarte, Maria 
Bernarda 

Teixeira; Costa, 

Helder Gomes. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Jun 2017, 
v. 22 n. 2  

p. 232 - 243). 

Modelo para mapeamento das 

percepções dos usuários a respeito 
dos serviços prestados por uma 

biblioteca especializada  

Modelo de avaliação de 
biblioteca em relação aos 

serviços prestados. 
2017 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bernardino%2C+Maria+Cleide+Rodrigues
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bernardino%2C+Maria+Cleide+Rodrigues
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_2cc013d79c5af7cfcc5cc827be9e950f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_2cc013d79c5af7cfcc5cc827be9e950f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_2cc013d79c5af7cfcc5cc827be9e950f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_2cc013d79c5af7cfcc5cc827be9e950f
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Novelli%2C+Val%C3%A9ria+Aparecida+Moreira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Novelli%2C+Val%C3%A9ria+Aparecida+Moreira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=DUARTE%2C+Maria+Bernarda+Teixeira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=DUARTE%2C+Maria+Bernarda+Teixeira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_cc6b24fc8d2c2094b41fb7d60df0f0bb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_cc6b24fc8d2c2094b41fb7d60df0f0bb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_cc6b24fc8d2c2094b41fb7d60df0f0bb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Di%C3%B3genes%2C+Fabiene+Castelo+Branco
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Di%C3%B3genes%2C+Fabiene+Castelo+Branco
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_15a7d033db5378be3f981f789dcabc65
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_15a7d033db5378be3f981f789dcabc65
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Freitas%2C+Carlos+Henrique+Tavares+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Freitas%2C+Carlos+Henrique+Tavares+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMT_365448b6b632f5ced33c2417fd4bf6b7
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMT_365448b6b632f5ced33c2417fd4bf6b7
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Rossi%2C+Tatiana
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_95c0977ad01bfe3636aab03b2bb43cc2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_95c0977ad01bfe3636aab03b2bb43cc2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_95c0977ad01bfe3636aab03b2bb43cc2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_95c0977ad01bfe3636aab03b2bb43cc2
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Fortes%2C+L%C3%ADgia+Sardinha
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5b1fdb1b6a3091f33c6d3686f0aa58ef
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5b1fdb1b6a3091f33c6d3686f0aa58ef
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5b1fdb1b6a3091f33c6d3686f0aa58ef
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_5b1fdb1b6a3091f33c6d3686f0aa58ef
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=BEZERRA%2C+Neiliane+Alves
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=BEZERRA%2C+Neiliane+Alves
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_e63fcbbc4ad914f01f29269f9d5428d9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_e63fcbbc4ad914f01f29269f9d5428d9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_e63fcbbc4ad914f01f29269f9d5428d9
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000300001&lang=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000300001&lang=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000300001&lang=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000300001&lang=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000300001&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
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Não 

Penha e Silva Marins, 
Roberta; Passini 

Moreno, Fernanda. 
(Biblios, Abr 2017, n. 

67 p. 99 - 115). 

Análise de atos normativos por meio 

do comportamento de busca de 
usuários: O caso da Agência Nacional 

de Energia Elétrica - Aneel  

Compara a estratégia de 

pesquisa que os servidores 
da Aneel utilizam no 

momento da busca de atos 

normativos por meio do 
sistema de busca da agência 
com os comportamentos de 

busca apresentados na 
literatura. 

2017 

Sim 

Campos, Cirlei Oraci 
Dias de; Silva, 

Emanoel Quartiero 

da; Pinto, Marli Dias 
de Souza. 

(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Set 2015, 
v. 20 n. 3 p.200 - 217). 

 A satisfação de usuários da 
informação jurídica: estudo na 

biblioteca da OAB/SC  

Levanta investigação do 
grau de satisfação dos 

usuários da Biblioteca Dr. 

João Baptista Bonnassis, 
situada na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) 
do Estado de Santa 

Catarina, em relação ao 
acervo e aos serviços 

prestados. 

2015 

Não 

Ninin, Débora 
Marroco; Amaral, 

Roniberto Morato 
do; Milanez, Douglas 

Henrique; Faria, 

Leandro Innocentini 
Lopes de. 

(Transinformação, Abr 

2015, v. 27 n. 1  
p. 59 - 71). 

Indicadores de circulação do acervo 
na Biblioteca Comunitária da 

Universidade Federal de São 
Carlos Facebook Twitter 

Elabora um conjunto de 
indicadores sobre o uso do 
acervo, por intermédio da 

técnica de análise 
bibliométrica e da análise 

das redes sociais. 

2015 

Não 

Laruccia, Mauro 

Maia; Cosmano, 
Sergio Roberto; Nardi, 

Roberta Galasso. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Mar 2015, 

v. 20 n. 1 p. 19 - 36). 

A pesquisa na biblioteca da 
Fundacentro na produção científica 

em segurança e saúde no trabalho: 
um estudo de caso  

Analisa a contribuição da 

biblioteca na produção 
científica da Fundacentro. 

2015 

Sim 

Gomes, Henriette 

Ferreira. (Perspectivas 
em Ciência da 

Informação, Dez 2014, 

v. 19 n. spe  
p. 151 - 163).  

A biblioteca pública e os domínios da 
memória, da mediação e da 

identidade social  

Apresenta um percurso 
histórico da biblioteca 

enquanto espaço social de 
cultura, com a necessidade 

de ressignificação das 

atividades e práticas 
culturais desenvolvidas pela 
biblioteca, como também de 

suas práticas gestoras. 

2014 

Sim, na 
BDTD 

Novelli, Valéria 

Aparecida 
Moreira; Hoffmann, 
Wanda Aparecida 

Machado; Gracioso, 
Luciana de Souza. 
(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Set 2014, 
v. 19 n. 3 p. 30 - 51). 

Ferramentas para mediação de fontes 

de informação: avaliação sobre seus 
usos em bibliotecas universitárias 

nacionais e internacionais  

Ampliação na oferta de 
informações, facilidades de 

acesso, mudança no 
comportamento dos 

usuários, novos papéis do 

bibliotecário. 

2014 

Sim 

Damasceno, Andreia 
Cristina; Mesquita, 

José Marcos Carvalho 

de. (Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Mar 2014, 

v. 19 n. 1  
p. 149 - 169). 

Atributos determinantes da baixa 

utilização de bibliotecas: estudo em 
uma instituição de ensino pública 

federal  

Analisa o comportamento 
dos usuários de uma 

biblioteca de uma instituição 

de ensino pública federal - 
IFMG - Campus Bambuí, 

utilizou como instrumento de 

pesquisa um questionário 
fechado. 

2014 

Não 

Vieira, David 
Vernon; Baptista, 

Sofia Galvão; Cuevas 
Cerveró, Aurora. 
(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Jun 2013, 

v. 18 n. 2  

p. 167 - 181). 

Adoção da Web 2.0 em bibliotecas de 
universidades públicas espanholas: 

perspectivas de interação do 

bibliotecário com as redes sociais - 
relato de pesquisa 

Pesquisa exploratória para 

conhecer a situação real do 
modelo de presença das 

bibliotecas de universidades 

públicas na Espanha nas 
redes sociais Facebook e 

Twitter. 

2013 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000200008&lang=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000200008&lang=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000200008&lang=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000200008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500012&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500012&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500012&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
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Não 

Laruccia, Mauro 

Maia; Cosmano, 
Sergio Roberto; Nardi, 

Roberta Galasso. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Mar 2012, 

v. 17 n. 1  
p. 185 - 202). 

Uma análise da contribuição da 

biblioteca da Fundacentro na 
produção científica em segurança e 

saúde no trabalho  

Analisa a contribuição da 

biblioteca na produção 
científica da Fundacentro. 

2012 

Não 

Araújo, Aníbal Perea. 
(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Jun 2011, 
v. 16 n. 2 p. 17 - 28).  

Catálogo da biblioteca: o objeto 

orientado ao usuário 

Expor diferentes formatos de 
apresentação dos catálogos 
bibliográficos em fichas ou 

em linha e apontar as reais 
necessidades de informação 

exigidas pelo usuário. 

2011 

Não 

Cendón, Beatriz 
Valadares; Souza, 

Juliana Lopes de 
Almeida; Ribeiro, 

Nádia Ameno. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Jun 2011, 

v. 16 n. 2 p. 67 - 100). 

Satisfação dos usuários do Portal de 
Periódicos da Capes: um estudo sobre 

a obtenção de sucesso no uso do 
sistema  

Verifica o grau de sucesso 
de usuários do Portal 

CAPES, na busca por um 

periódico específico e as 
razões para os casos de 

insucesso. 

2011 

Descritor: "biblioteca hoje" 

Não 

Carvalho, Maria da 

Conceição. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Dez 2014, 
v. 19 n. spe  

p. 186 - 194). 

Biblioteca pública e educação: 
apontamentos sobre o papel da leitura 

hoje  

Faz reflexões sobre o papel 
da biblioteca pública e da 

educação brasileiras hoje, no 

que se refere à formação de 
leitores. 

2014 

Sim 

Ferraz, Marina 
Nogueira. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Dez 2014, 

v.19 n.º spe p.18 - 30).  

O papel social das bibliotecas públicas 

no século 20 e o caso da 
superintendência de bibliotecas 

públicas de Minas Gerais  

Aborda a biblioteca pública, 
seu significado, importância 

social e desafios na 
contemporaneidade. 

Também, o surgimento das 

bibliotecas públicas e os 
conceitos utilizados para 

este termo, que embasam 

sua atuação e a construção 
de suas políticas. Relata a 

importância social da 

biblioteca pública no século 
XXI. 

2014 

Não 

utiliza-
do, é 

repetido 

do 
descritor 
anterior 

"pesqui-
sa de 

usuários 

de 
bibliote-

cas" 

Araújo, Aníbal Perea. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Jun 2011, 
v. 16 n. 2 p. 17 - 28).  

Catálogo da biblioteca: o objeto 

orientado ao usuário 

Expor diferentes formatos de 
apresentação dos catálogos 
bibliográficos em fichas ou 

em linha e apontar as reais 
necessidades de informação 

exigidas pelo usuário. 

2011 

Descritor: "usuários de bibliotecas universitárias" 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362011000200006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362011000200006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362011000200006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362011000200006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500014&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500014&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500014&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Ferraz,%20Marina%20Nogueira%22
http://www.google.com/search?q=%22Ferraz,%20Marina%20Nogueira%22
http://www.google.com/search?q=%22Ferraz,%20Marina%20Nogueira%22
http://www.google.com/search?q=%22Ferraz,%20Marina%20Nogueira%22
http://www.google.com/search?q=%22Ferraz,%20Marina%20Nogueira%22
http://www.google.com/search?q=%22Ferraz,%20Marina%20Nogueira%22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500004&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
http://www.google.com/search?q=%22Ara%C3%BAjo,%20An%C3%ADbal%20Perea%22
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Sim 

DAMIAN, Ieda Pelógia 
Martins. 

(Transinformação, 
Dez 2017, v. 29 n. 3  

p. 221 - 232). 

Análise do serviço de referência virtual 
em bibliotecas universitárias  

Analisa o serviço de 

referência virtual do ponto de 
vista dos usuários, e a série 
de recursos que podem ser 

explorados em benefício das 
bibliotecas universitárias e 
dos usuários do serviço de 

referência que interagem por 
meio dessa tecnologia. 

2017 

Sim 

Soares, Luciana 
Matias Felício; Sousa, 

Caissa Veloso e. 
(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Jun 2015, 

v. 20 n. 2 p. 79 - 99). 

Percepção da qualidade de serviços 

nas bibliotecas da Universidade 
Federal de Ouro Preto na perspectiva 

do usuário  

Identifica e analisa a 
percepção dos usuários do 
Sistema de Bibliotecas e 

Informação na Universidade 
Federal de Ouro Preto no 
Estado de Minas Gerais, 
acerca da qualidade dos 

serviços prestados por essas 
bibliotecas. 

2015 

Não 

Costa, Maria Elizabeth 
de Oliveira; Santos, 

Marizete 
Silva; Barbosa, 

Anderson Luiz da 

Rocha. (Perspectivas 
em Ciência da 

Informação, Jun 2015, 

v. 20 n. 2 p. 38 - 57). 

Educação a distância e as bibliotecas 
universitárias: uma interação 

necessária 

Trata do tema Educação a 

Distância (EAD), Bibliotecas 
polo e os Recursos 

Informacionais 

disponibilizados aos alunos 
da EAD da UFMG. 

2015 

Não 

Lazzarin, Fabiana 
Aparecida; Sousa, 
Marckson Roberto 

Ferreira de. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Mar 2015, 
v. 20 n. 1 p. 75 - 91). 

Aspectos que interferem no acesso à 

informação e interação dos usuários 
cegos com o OPAC em bibliotecas 

universitárias  

Analisa os aspectos 

relacionados à 
acessibilidade à informação 
contida nos catálogos on-

line, também conhecidos 
como OPAC (Online Public 

Access Catalogue), 

envolvendo tanto o ambiente 
digital como o ambiente 

físico. 

2015 

Sim, na 

BDTD, 
repetido 
aqui do 

descritor 
"pesqui-

sa de 

usuários 
de 

bibliote-

cas" 

Novelli, Valéria 

Aparecida 
Moreira; Hoffmann, 
Wanda Aparecida 

Machado; Gracioso, 
Luciana de Souza. 
(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Set 2014, 
v. 19 n. 3 p. 30 - 51). 

Ferramentas para mediação de fontes 

de informação: avaliação sobre seus 
usos em bibliotecas universitárias 

nacionais e internacionais  

Ampliação na oferta de 
informações, facilidades de 

acesso, mudança no 
comportamento dos 

usuários, novos papéis do 

bibliotecário. 

2014 

Não 

Santos, Raquel do 
Rosário; Gomes, 

Henriette Ferreira. 
(Transinformação, Abr 

2014, v. 26 n. 1  

p. 39 - 50). 

Utilização dos dispositivos de 

comunicação da web social pelas 
bibliotecas universitárias: um espaço 

para mediação da informação  

Apresenta características e 

possibilidades de utilização 
dos dispositivos de 

comunicação da Web social 

pelas bibliotecas 
universitárias no 

desenvolvimento de suas 

atividades de mediação da 
informação. 

2014 

Não 

Vieira, David 
Vernon; Baptista, 

Sofia Galvão; Cuevas 
Cerveró, Aurora. 
(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Jun 2013, 

v. 18 n. 2  

p. 167 - 181). 

Adoção da Web 2.0 em bibliotecas de 
universidades públicas espanholas: 

perspectivas de interação do 

bibliotecário com as redes sociais - 
relato de pesquisa 

Investiga um modelo de 
adoção das redes sociais, 

criação dos perfis das 

bibliotecas, publicação de 
conteúdo, interação com os 

usuários, criação de 

conteúdo pelo usuário, 
normas de uso e estilo, 

medição e avaliação dos 

indicadores sociais para 
apoiar gestores de 

bibliotecas universitárias. 

2013 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862017000300221&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862017000300221&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000200079&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000200079&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000200079&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000200079&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000200038&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000200038&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000200038&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100075&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100075&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100075&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100075&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862014000100005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862014000100005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862014000100005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862014000100005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000200011&lang=pt
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Não 

Silva, Eduardo 
Graziosi; Boccato, 

Vera Regina Casari. 

(Transinformação, Abr 
2012, v. 24 n. 1  

p. 05 - 18). 

Avaliação do uso de catálogos 
coletivos de bibliotecas universitárias 

pela perspectiva sociocognitiva do 
usuário 

Avalia o uso de catálogos 
coletivos de bibliotecas 

universitárias na interface de 

recuperação da informação e 
no contexto sociocognitivo 

dos usuários. 

2012 

Não 

Boccato, Vera Regina 
Casari; Fujita, 

Mariângela Spotti 
Lopes. (Perspectivas 

em Ciência da 

Informação, 2010, v. 
15 n. 3 p. 23 - 51). 

O uso de linguagem documentária em 

catálogos coletivos de bibliotecas 
universitárias: um estudo de avaliação 

sociocognitiva com protocolo verbal  

Avalia o uso de linguagem 
documentária alfabética de 

catálogos coletivos, na 
perspectiva das bibliotecas 
universitárias e no contexto 

sociocognitivo dos 
indexadores e dos usuários. 

2010 

Descritor: "biblioteca do futuro" 

Sim 

Carvalho Silva, 
Jonathas Luiz. 

(Revista 

Interamericana de 
Bibliotecología, Abr 

2013, v. 36 n. 1  

p. 25 - 34). 

A multitemporalidade da biblioteca 

Discute sobre as 
concepções multitemporais 

da biblioteca e suas relações 

no âmbito de diferentes 
conceitos e percepções de 

história 

2013 

Descritor: "serviços de biblioteca" 

Não 

Silveira, Fabrício José 
Nascimento da; Reis, 

Alcenir Soares dos. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Dez 2017, 
v. 22 n. 4  

p. 114 - 139). 

Venho aqui para existir: um exercício 
de leitura acerca das relações entre 

biblioteca pública, sociabilidade, 

enraizamento e identidade  

Analisa a participação das 

bibliotecas públicas no 
processo de elaboração 

intersubjetiva de referenciais 

identitários, conceituando 
identidade, enraizamento e 

sociabilidade. 

2017 

Não 

Cardoso, Nathalice 
Bezerra; Machado, 

Elisa Campos. 
(Transinformação, 

Ago 2017, v. 29 n. 2  

p. 141 - 149). 

Bibliotecas verdes e sustentáveis no 
Brasil  

Faz reflexão e discute o 
conceito de informação 

ambiental e de biblioteca 

verde e sustentável, assim 
como identifica bibliotecas 

públicas certificadas no país, 

visando subsidiar a 
construção de políticas 

públicas nesta área. 

2017 

Sim, na 
BDTD 

Duarte, Maria 
Bernarda 

Teixeira; Costa, 

Helder Gomes 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Jun 2017, 
v. 22 n. 2  

p. 232 - 243). 

Modelo para mapeamento das 
percepções dos usuários a respeito 

dos serviços prestados por uma 

biblioteca especializada  

Propõe e aplica um modelo 
para a avaliação da 

satisfação dos usuários 

quanto aos serviços 
oferecidos por uma 

biblioteca e, também, 

identificar o grau de 
importância dos diferentes 

aspectos deste tipo de 

serviço. 

2017 

Não 

Santillán-Aldana, 

Julio; Mueller, Suzana 
P. M. (Perspectivas 

em Ciência da 

Informação, Jun 2016, 
v. 21 n. 2 p. 84 - 99) 

Serviços de editoração desenvolvidos 
por bibliotecas universitárias  

Explora a literatura sobre os 
serviços de editoração 

oferecidos pelas bibliotecas 

universitárias. 

2016 

Sim 

Paletta, Francisco 
Carlos; Raniero 

Fernandes, 

Leandro; Ferreira, 
Marina S. B.; Santos, 
Gilmara dos; Manfrim 

Oliveira, Jessica. 
(Información, cultura y 
sociedad, Dez 2015, 

n. 33 p. 47 - 62) 

Conteúdos formadores voltados aos 
estudos de usuários em currículos de 
Biblioteconomia: um estudo de caso 

múltiplo  

Contextualiza a discussão 
sobre os Estudos de 

Usuários de Informação 

através de revisão 
bibliográfica e da evolução 

histórica do conceito. Mapeia 

os fundamentos da área, 
bem como seu reflexo nas 

grades curriculares de 

alguns cursos de graduação 
em Biblioteconomia. 

2015 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862012000100001&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862012000100001&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862012000100001&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862012000100001&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000300003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000400114&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000400114&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000400114&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000400114&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862017000200141&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862017000200141&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000200232&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362016000200084&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362016000200084&lang=pt
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000200004&lang=pt
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000200004&lang=pt
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000200004&lang=pt
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000200004&lang=pt
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Sim, 

utilizado 
no 

descritor 

"pesqui-
sa de 

usuários 

de 
bibliote-

cas" 

Campos, Cirlei Oraci 

Dias de; Silva, 
Emanoel Quartiero 
da; Pinto, Marli Dias 

de Souza. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Set 2015, 
v. 20 n. 3  

p. 200 - 217). 

 A satisfação de usuários da 
informação jurídica: estudo na 

biblioteca da OAB/SC  

Levanta investigação do 

grau de satisfação dos 
usuários da Biblioteca Dr. 
João Baptista Bonnassis, 

situada na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 

do Estado de Santa 

Catarina, em relação ao 
acervo e aos serviços 

prestados. 

2015 

Não 

Laruccia, Mauro 
Maia; Cosmano, 

Sergio Roberto; Nardi, 

Roberta Galasso. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Mar 2015, 
v. 20 n. 1 p. 19 - 36) 

A pesquisa na biblioteca da 

Fundacentro na produção científica 
em segurança e saúde no trabalho: 

um estudo de caso  

Analisa a contribuição da 

biblioteca na produção 
científica da Fundacentro. 

2015 

Não 

Silveira, Fabrício José 
Nascimento da. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Dez 2014, 

v. 19 n. spe  
p. 129 - 150) 

Biblioteca pública e identidade: 
percepções intersubjetivas enraizadas 

em torno da Luiz de Bessa 

Discute sobre a participação 
das bibliotecas públicas no 

processo de elaboração 
intersubjetiva de referenciais 
identitários, com conceitos 

de identidade e 
enraizamento. 

2014 

Não 

Farias, Fabíola. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Dez 2014, 
v. 19 n. spe  
p.242 - 253) 

A biblioteca pública e seu projeto 

político: entre a conformação e o 
pensamento 

Discute a função da 
biblioteca pública, tendo 

como eixo as crenças que 
sustentam suas proposições 

e serviços. 

2014 

Não 

Rezende, Marlene 

Edite Pereira. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Dez 2014, 
v. 19 n. spe p.31 - 47)  

Revivendo experiências: em foco a 
leitura em comunidades  

Destaca duas experiências 
de trabalho de extensão na 

UFMG: o carro-biblioteca da 
ECI\UFMG e a implantação 
das Bibliotecas Públicas e 

Biblioteca Móvel do 
COLTEC\UFMG. 

2014 

Sim, 
utilizado 

no 

descritor 
"pesqui-

sa de 

usuários 
de 

bibliote-

cas" 

Damasceno, Andreia 
Cristina; Mesquita, 

José Marcos Carvalho 
de. (Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Mar 2014, 
v. 19 n. 1  

p. 149 - 169). 

Atributos determinantes da baixa 
utilização de bibliotecas: estudo em 
uma instituição de ensino pública 

federal  

Analisa o comportamento 
dos usuários de uma 

biblioteca de uma instituição 
de ensino pública federal - 
IFMG - Campus Bambuí, 

utilizou como instrumento de 
pesquisa um questionário 

fechado. 

2014 

Não 

Miranda, Ana Cláudia 

Carvalho de; D'Amore, 
Ticiano Maciel; Pinto, 

Virginia Bentes. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Set 2013, 

v. 18 n. 3 p. 96 - 110) 

Gestão documental da informação 

jurídica 

Apresenta uma nova 
performance da gestão 

documental, voltada para o 
desenvolvimento das 

coleções no âmbito da 

informação jurídica, 
estabelecendo critérios de 

qualidade para os processos 

de seleção, aquisição e 
avaliação das informações. 

2013 

Não 

Jesus, Deise 
Lourenço de; Cunha, 

Murilo Bastos da. 
(Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Mar 2012, 
v. 17 n. 1 p. 110 - 133) 

Produtos e serviços da web 2.0 no 

setor de referência das bibliotecas  

Demonstra como as 

ferramentas da web 2.0 
podem atuar nas bibliotecas, 

auxiliando o processo de 

atendimento ao usuário e 
promovendo melhorias nos 

serviços prestados pelo setor 

de referência. 

2012 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000100019&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500018&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500018&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500018&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Rezende,%20Marlene%20Edite%20Pereira%22
http://www.google.com/search?q=%22Rezende,%20Marlene%20Edite%20Pereira%22
http://www.google.com/search?q=%22Rezende,%20Marlene%20Edite%20Pereira%22
http://www.google.com/search?q=%22Rezende,%20Marlene%20Edite%20Pereira%22
http://www.google.com/search?q=%22Rezende,%20Marlene%20Edite%20Pereira%22
http://www.google.com/search?q=%22Rezende,%20Marlene%20Edite%20Pereira%22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000300007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362013000300007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100007&lang=pt
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Não 

Laruccia, Mauro 

Maia; Cosmano, 
Sergio Roberto; Nardi, 

Roberta Galasso. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Mar 2012, 

v. 17 n. 1 p. 185 - 202) 

Uma análise da contribuição da 
biblioteca da Fundacentro na 

produção científica em segurança e 
saúde no trabalho  

Analisa a contribuição da 
biblioteca na produção 

científica da Fundacentro. 

2012 

Não 

Maciel Filho, 
Adalberto Rego 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Ago 2010, 

v. 15 n. 2 p. 73 - 88)  

Capital social e bibliotecas públicas: 
estudos empíricos  

Apresenta e discute artigos 
sobre pesquisas empíricas 

que tratam/analisam as 
relações entre capital social 

e bibliotecas públicas. 

2010 

 Fonte: A autora (2018). 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100011&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Maciel%20Filho,%20Adalberto%20Rego%22
http://www.google.com/search?q=%22Maciel%20Filho,%20Adalberto%20Rego%22
http://www.google.com/search?q=%22Maciel%20Filho,%20Adalberto%20Rego%22
http://www.google.com/search?q=%22Maciel%20Filho,%20Adalberto%20Rego%22
http://www.google.com/search?q=%22Maciel%20Filho,%20Adalberto%20Rego%22
http://www.google.com/search?q=%22Maciel%20Filho,%20Adalberto%20Rego%22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000200006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362010000200006&lang=pt
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APÊNDICE B - QUADRO PARCIAL DO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

(BDTD E SciELO) 

BDTD 

Descritor: "pesquisa de usuários de bibliotecas" 

Utilizado 

(sim ou 
não) 

AUTOR TITULO ASSUNTO ANO 

Sim 
Alentejo, Eduardo da 

Silva  

Qualidade da informação em saúde 
mediada pelas bibliotecas 

universitárias no Brasil e na Alemanha  

Ligação entre a gestão da 

biblioteca orientada para a 
qualidade com a qualidade 

da informação oferecida pela 

biblioteca. 

2013 

Descritor: "biblioteca hoje" 

Sim 
Tartarotti, Roberta 

Cristina Dal Evedove  

Atuação bibliotecária no tratamento 
temático da informação em unidades 

informacionais: um estudo 

comparativo qualitativo-quantitativo  

Atuação dos bibliotecários 
no tratamento/indexação da 

informação. 
2013 

Sim 
Santos, Cintia Almeida 

da Silva  

As unidades de informação dos 
Institutos Federais no apoio ao 

desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia: um estudo de percepção 
sociocognitiva com o uso do protocolo 

verbal em grupo 

Importância da unidade de 

informação na ciência e 
tecnologia. 

2012 

Descritor: "usuários de bibliotecas universitárias" 

Sim Faury, Simone Dib  

Administração discursiva nas 
bibliotecas universitárias brasileiras  

Administração discursiva, 

evolução tecnológica e os 
impactos na educação. 

2013 

Sim 
Lourenço, Regina  

Goulart  
Biblioteca virtual temática em saúde: 

interatividade com usuário leigo  

Comportamento do usuário 
na busca por informação, 

conceitos importantes. 
2013 

Sim 
Diógenes, Fabiene 

Castelo Branco  

Os novos papéis da biblioteca 

universitária brasileira  

Análise histórica até dias de 
hoje em relação à biblioteca, 

inclui serviços oferecidos. 

2012 

Descritor: "biblioteca do futuro" 

Sim Antonio, Alexei David  

Comportamento de busca e uso da 

informação dos alunos do curso de 
pedagogia da UFSCar, nas 

modalidades a distância e presencial  

Comportamento de usuários 

na busca de informação, 
estudo de caso. 

2015 

Descritor: "serviços de biblioteca" 

Sim Bacalgini, Bruna 

O serviço de disponibilização de e-
books pelas bibliotecas universitárias: 
análise do ponto de vista da gestão de 

operações de serviços  

Analisa a gestão de e-books 
em bibliotecas universitárias, 

compreensão de uso de e-
books e detecta possíveis 
problemas na produção do 

serviço, os quais estão 

diretamente relacionados 
com o baixo uso de e-books 

nas bibliotecas 

universitárias. 

2016 

Sim 
Pinto, Francisca da  

Silva  

Estudo de usuários da biblioteca 

setorial do Instituto de Natureza e 
Cultura (INC)  

Estudo de usuário e 

qualidade dos serviços 
oferecidos. 

2016 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alentejo%2C+Eduardo+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alentejo%2C+Eduardo+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_55d80d9bed2fcff66cb83ce675d1971d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_55d80d9bed2fcff66cb83ce675d1971d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_55d80d9bed2fcff66cb83ce675d1971d
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Tartarotti%2C+Roberta+Cristina+Dal+Evedove
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Tartarotti%2C+Roberta+Cristina+Dal+Evedove
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_4a38d6ccba213fae42a9ed12eeddde28
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_4a38d6ccba213fae42a9ed12eeddde28
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_4a38d6ccba213fae42a9ed12eeddde28
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_4a38d6ccba213fae42a9ed12eeddde28
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Cintia+Almeida+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Cintia+Almeida+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Faury%2C+Simone+Dib
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_762cc69583ce41d1896cdc69adefc5bf
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_762cc69583ce41d1896cdc69adefc5bf
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_9e8103747c3d11d6c84cf2457e6cae07
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/IBICT_9e8103747c3d11d6c84cf2457e6cae07
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Di%3Fgenes%2C+Fabiene+Castelo+Branco
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Di%3Fgenes%2C+Fabiene+Castelo+Branco
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_15a7d033db5378be3f981f789dcabc65
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_15a7d033db5378be3f981f789dcabc65
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Antonio%2C+Alexei+David
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_457b163b3963466c908e2692b1e5ae9a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_457b163b3963466c908e2692b1e5ae9a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_457b163b3963466c908e2692b1e5ae9a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_457b163b3963466c908e2692b1e5ae9a
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_68f325cdca848c1e74ffdeefbf51a1b9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_68f325cdca848c1e74ffdeefbf51a1b9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_68f325cdca848c1e74ffdeefbf51a1b9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_68f325cdca848c1e74ffdeefbf51a1b9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_cfc317960eb4cde9e134cef164978aae
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_cfc317960eb4cde9e134cef164978aae
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSC_cfc317960eb4cde9e134cef164978aae
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Sim 
Costa, Maria de  

Fátima Oliveira  

A implementação das novas 
tecnologias da informação e suas 

implicações nos processos de trabalho 

dos bibliotecários: um estudo de caso 
no Núcleo Integrado de Bibliotecas da 

UFMA NIB/UFMA 

Analisa as transformações 

ocorridas nos processos de 
trabalho dos bibliotecários 
em face da implementação 

da nova tecnologia de 
informação SIG Módulos 

SIPAC e SIGAA na BC do 

NIB/UFMA. 

2015 

Sim 
Moreno, Edinei  

Antônio  

Propostas e adequações de serviços 

nas bibliotecas do Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC): foco nos 

docentes do ensino superior  

Propõe e adequa produtos e 

serviços nas bibliotecas do 
IFSC. 

2015 

Sim 
 Silingovschi, Regina 

Rita Liberati  

A função pedagógica da Biblioteca 
Universitária enquanto organização e 

espaço educacional: estudo de caso  

Biblioteca como unidade 
pedagógica e sua influência 

na vida acadêmica. 

2013 

Sim 
Andrade, Sonia 

Cruz Riascos de  

Rede colaborativa de serviços e 
produtos de informação no contexto 

das bibliotecas universitárias 
brasileiras  

Rede colaborativa gerando 

recursos e serviços ao novo 
modelo informacional. 

2013 

Sim 
Silva, Vanessa 

Barbosa da 

Biblioteca pública brasileira: 
panorama, perspectivas e a situação 

do Distrito Federal  

Descreve e analisa as 
mudanças ocorridas no 
contexto da biblioteca 

pública brasileira e identifica 

as tendências para a 
instituição. 

2013 

Sim 
Novelli, Valéria 

Aparecida Moreira 

Ferramentas aplicáveis à mediação do 
acesso, busca e aprendizagem do uso 

de fontes de informação em 
bibliotecas universitárias  

Ampliação na oferta de 
informações, facilidades de 

acesso, mudança no 

comportamento dos 
usuários, novos papéis do 

bibliotecário. 

2012 

Sim 
Duarte, Maria 

Bernarda Teixeira  

Avaliação de serviços oferecidos por 
bibliotecas: o caso da Biblioteca do 

Instituto de Engenharia Nuclear - IEN  

Modelo de avaliação de 
biblioteca em relação aos 

serviços prestados. 
2012 

Sim 
Freitas, Carlos Henriq

ue Tavares de  

Bibliotecas, leituras e leitores: um 

estudo no contexto da UFMT  

Pesquisa tradicional divide 
espaço com novos produtos 

e serviços de TIC. 

2012 

Sim 
Bezerra, Neiliane 

Alves  

Avaliação da qualidade dos serviços 

das bibliotecas universitárias pelos 
usuários discentes  

Avalia qualidade dos 

serviços das bibliotecas 
universitárias pelos usuários. 

2010 

SciELO 

Descritor: "pesquisa de usuários de bibliotecas" 

Sim 

Campos, Cirlei Oraci 

Dias de; Silva, 
Emanoel Quartiero 
da; Pinto, Marli Dias 

de Souza. 
(Perspectivas em 

Ciência da 

Informação, Set 2015, 
v. 20 n. 3 p.200 - 217). 

 A satisfação de usuários da 

informação jurídica: estudo na 
biblioteca da OAB/SC  

Levanta investigação do 

grau de satisfação dos 
usuários da Biblioteca Dr. 
João Baptista Bonnassis, 

situada na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 

do Estado de Santa 

Catarina, em relação ao 
acervo e aos serviços 

prestados. 

2015 

Sim 

Gomes, Henriette 

Ferreira. (Perspectivas 
em Ciência da 

Informação, Dez 2014, 
v. 19 n. spe  

p. 151 - 163).  

A biblioteca pública e os domínios da 
memória, da mediação e da 

identidade social  

Apresenta um percurso 
histórico da biblioteca 

enquanto espaço social de 

cultura, com a necessidade 
de ressignificação das 
atividades e práticas 

culturais desenvolvidas pela 
biblioteca, como também de 

suas práticas gestoras. 

2014 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UDSC_916cc6e63c0bbb1d93598cd406b6cc16
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UDSC_916cc6e63c0bbb1d93598cd406b6cc16
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UDSC_916cc6e63c0bbb1d93598cd406b6cc16
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UDSC_916cc6e63c0bbb1d93598cd406b6cc16
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silingovschi%2C+Regina+Rita+Liberati
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silingovschi%2C+Regina+Rita+Liberati
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UOES_783c1a860cf02df74611049db9ec9183
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UOES_783c1a860cf02df74611049db9ec9183
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UOES_783c1a860cf02df74611049db9ec9183
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Andrade%2C+Sonia+Cruz+Riascos+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Andrade%2C+Sonia+Cruz+Riascos+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_73c9c019caa9efa1c7c760762187cb35
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Vanessa+Barbosa+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Vanessa+Barbosa+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_08aa7d2defafeec95fa5edbf0671b005
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_08aa7d2defafeec95fa5edbf0671b005
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_08aa7d2defafeec95fa5edbf0671b005
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Novelli%2C+Val%C3%A9ria+Aparecida+Moreira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Novelli%2C+Val%C3%A9ria+Aparecida+Moreira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_db343ddf2864948837d0b93416163252
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=DUARTE%2C+Maria+Bernarda+Teixeira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=DUARTE%2C+Maria+Bernarda+Teixeira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_cc6b24fc8d2c2094b41fb7d60df0f0bb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_cc6b24fc8d2c2094b41fb7d60df0f0bb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_cc6b24fc8d2c2094b41fb7d60df0f0bb
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Freitas%2C+Carlos+Henrique+Tavares+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Freitas%2C+Carlos+Henrique+Tavares+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMT_365448b6b632f5ced33c2417fd4bf6b7
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMT_365448b6b632f5ced33c2417fd4bf6b7
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=BEZERRA%2C+Neiliane+Alves
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=BEZERRA%2C+Neiliane+Alves
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_e63fcbbc4ad914f01f29269f9d5428d9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_e63fcbbc4ad914f01f29269f9d5428d9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_e63fcbbc4ad914f01f29269f9d5428d9
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300200&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500012&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500012&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500012&lang=pt
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Sim 

Damasceno, Andreia 

Cristina; Mesquita, 
José Marcos Carvalho 
de. (Perspectivas em 

Ciência da 
Informação, Mar 2014, 

v. 19 n. 1  

p. 149 - 169). 

Atributos determinantes da baixa 
utilização de bibliotecas: estudo em 

uma instituição de ensino pública 
federal  

Analisa o comportamento 

dos usuários de uma 
biblioteca de uma instituição 
de ensino pública federal - 

IFMG - Campus Bambuí, 
utilizou como instrumento de 

pesquisa um questionário 

fechado. 

2014 

Descritor: "biblioteca hoje" 

Sim 

Ferraz, Marina 
Nogueira. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Dez 2014, 

v.19 n.º spe p.18 - 30).  

O papel social das bibliotecas públicas 

no século 20 e o caso da 
superintendência de bibliotecas 

públicas de Minas Gerais  

Aborda a biblioteca pública, 
seu significado, importância 

social e desafios na 
contemporaneidade. 

Também, o surgimento das 

bibliotecas públicas e seus 
conceitos, que embasam sua 

atuação e a construção de 

suas políticas. Relata a 
importância social da 

biblioteca pública no século 

XXI. 

2014 

Descritor: "usuários de bibliotecas universitárias" 

Sim 

Damian, Ieda Pelógia 
Martins. 

(Transinformação, 
Dez 2017, v. 29 n. 3  

p. 221 - 232). 

Análise do serviço de referência virtual 
em bibliotecas universitárias  

Analisa o serviço de 

referência virtual do ponto de 
vista dos usuários, e a série 
de recursos que podem ser 

explorados em benefício das 
bibliotecas universitárias e 
dos usuários do serviço de 

referência que interagem por 
meio dessa tecnologia. 

2017 

Sim 

Soares, Luciana 
Matias Felício; Sousa, 

Caissa Veloso e. 

(Perspectivas em 
Ciência da 

Informação, Jun 2015, 

v. 20 n. 2 p. 79 - 99). 

Percepção da qualidade de serviços 

nas bibliotecas da Universidade 
Federal de Ouro Preto na perspectiva 

do usuário  

Identifica e analisa a 

percepção dos usuários do 
Sistema de Bibliotecas e 

Informação na Universidade 

Federal de Ouro Preto no 
Estado de Minas Gerais, 
acerca da qualidade dos 

serviços prestados por essas 
bibliotecas. 

2015 

Descritor: "biblioteca do futuro" 

Sim 

Carvalho Silva, 
Jonathas Luiz. 

(Revista 

Interamericana de 
Bibliotecología, Abr 

2013, v. 36 n. 1  

p. 25 - 34). 

A multitemporalidade da biblioteca 

Discute sobre as 
concepções multitemporais 

da biblioteca e suas relações 
no âmbito de diferentes 

conceitos e percepções de 

história 

2013 

Descritor: "serviços de biblioteca" 

Sim 

Paletta, Francisco 
Carlos; Raniero 

Fernandes, 

Leandro; Ferreira, 
Marina S. B.; Santos, 
Gilmara dos; Manfrim 

Oliveira, Jessica. 
(Información, cultura y 
sociedad, Dez 2015, 

n. 33 p. 47 - 62) 

Conteúdos formadores voltados aos 
estudos de usuários em currículos de 
Biblioteconomia: um estudo de caso 

múltiplo  

Contextualiza a discussão 
sobre os Estudos de 

Usuários de Informação 

através de revisão 
bibliográfica e da evolução 

histórica do conceito. Mapeia 

os fundamentos da área, 
bem como seu reflexo nas 

grades curriculares de 

alguns cursos de graduação 
em Biblioteconomia. 

2015 

 Fonte: A autora (2018). 
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APÊNDICE C – IMAGEM DO BANNER 1 

 

Fonte: A autora (2019)/Design: Leonardo Côrtes (2019). 
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APÊNDICE D - IMAGEM DO BANNER 2 

 

Fonte: A autora (2019)/Design: Leonardo Côrtes (2019). 
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APÊNDICE E – IMAGEM DO BANNER 3  

 

Fonte: A autora (2019)/Design: Leonardo Côrtes (2019). 
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APÊNDICE F – IMAGEM DO BANNER 4 

 

Fonte: A autora (2019)/Design: Leonardo Côrtes (2019). 
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APÊNDICE G – IMAGEM DO BANNER 5 

 

Fonte: A autora (2019)/Design: Leonardo Côrtes (2019). 



168 

APÊNDICE H – IMAGEM DO BANNER 6 

 

Fonte: A autora (2019)/Design: Leonardo Côrtes (2019). 
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APÊNDICE I – CONVITE  PARA  PARTICIPAR  DE  PESQUISA  E  O 

QUESTIONÁRIO 

A responsável pelo Estudo de usuários do sistema de bibliotecas da UFSM diante do 

uso de tecnologias da informação e comunicação, CEP n. 97314718.0.0000.5346, Adriane 

Filipetto, o convida a participar como voluntário deste estudo.  

Por meio deste pretende-se analisar o que os usuários do SiB-UFSM conhecem dos 

serviços e tecnologias de informação e pesquisa disponibilizadas, como utilizam e interagem 

com as mesmas, bem como demandas e dificuldades que enfrentam. Para a sua realização 

será aplicado um questionário online e sua participação constará em respondê-lo. 

Os riscos de participação nesta pesquisa são mínimos. Pode acorrer algum indício de 

cansaço ou desconforto em responder as perguntas do questionário. Caso isso aconteça 

você pode desistir de participar a qualquer momento. Os benefícios esperados são apontar 

elementos ou sugestões que possam contribuir para a qualificação dos serviços prestados 

pelas bibliotecas da UFSM. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida 

ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos 

pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua 

permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão divulgadas, apenas, em 

eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. 

Não estão previstos custos de qualquer natureza para a sua participação na pesquisa. 

Ao clicar aqui você concorda com o termo. 

 
1. Com que frequência você utiliza os espaços da biblioteca nas seguintes atividades: 
 

 Diária Semanal Mensal Anual Nunca utilizei 

1.1 Espaço de convivência      

1.2 Salão de estudos em grupo      

1.3 Salão de estudos individual      

1.4 Pesquisa no acervo 
impresso: livros, periódicos, 
jornais, etc.  

     

1.5 Acesso à internet com seu 
equipamento em mídias sociais 

     

1.6 Acesso à internet com seu 
equipamento para pesquisa 

     

1.7Acesso à internet nos 
computadores da biblioteca 

     

1.8 Sala de multimídia      

1.9 Como você busca notícias e informações sobre serviços e novidades nas bibliotecas 
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da UFSM? Marcar uma ou mais opções. 
(   ) Facebook da biblioteca. 
(   ) Facebook da biblioteca setorial. 
(   ) Página institucional da biblioteca. 
(   ) Outro. Qual?  ________ (aqui o sistema abriu a questão 1.10 para quem respondeu) 
 
2. Em relação aos serviços oferecidos pela biblioteca, tanto no site ou pessoalmente: 
  

 Conheço e 
utilizo com 

muita 
frequência: 

diária à 
semanal 

Conheço e 
utilizo com 

média 
frequência: 

mensal 

Conheço e 
utilizo com 

baixa 
frequência: 

anual 

Conheço 
e não 
utilizo 

Não 
conheço 

2.1 Serviço de 
Descoberta 

     

2.2 Portal de 
Periódicos da Capes 

     

2.3 Portal de 
Periódicos Eletrônicos 
da UFSM 

     

2.4 Repositório Digital 
da UFSM - Manancial 

     

2.5 E-books (Minha 
Biblioteca, E-volution) 

     

2.6 Comutação 
Bibliográfica - Comut 

     

2.7 Acesso à normas 
ABNT e MDT-UFSM 
via on-line 

     

2.8 Orientação sobre 
normalização 
bibliográfica: ABNT, 
MDT  

     

2.9 Empréstimo entre 
bibliotecas: EEB 

     

2.10 Capacitação para 
Portal da Capes ou 
outras bases de dados 

     

2.11 Visitas orientadas      

2.12 Digitalização de 
artigos de periódicos 

     

2.13 Confecção de 
ficha catalográfica 

     

2.14 Acesso a provas 
de concursos UFSM 

     

2.15 Emissão da Guia 
de Recolhimento da 
União para taxa de 
atraso 

     

2.16 Solicitação de 
compra de livros 
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2.17 Pesquisa ou 
consulta do acervo 

     

2.18 Orientação para 
localização de material 

     

2.19 Empréstimo de 
material: livros, DVD, 
teses, etc. 

     

2.20 Renovação de 
material: livros, DVD, 
teses, etc. 

     

 
 
2.21 Deixe sua sugestão de serviços ou espaços que você gostaria que tivessem na 
biblioteca, pontos a melhorar, dúvidas ou outro comentário que desejar.  
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 



172 

APÊNDICE J - QUESTÃO ABERTA DO QUESTIONÁRIO (2.21) – RESPOSTAS 

DOS ALUNOS 

 
1 wifi não presta na biblioteca 
2 Wi-Fi funcionando em todas as bibliotecas e mais salas de estudos 

individuais. 
3 Ver alternativa de pagamento do GRU, muito complicado cada vez ter 

que ir no B. Brasil para uma valor tão baixo. 
4 Utilizo muito as salas de estudos em grupo da biblioteca central e acho 

que precisam ser melhor refrigeradas, especialmente agora na chegada 
do verão. Ontem estava muito quente, e as salas não tem ar 
condicionado e nem ventilador. 

5 Utilizo diariamente o espaço para estudo, geralmente não recorro a 
livros pois busco no notebook ou tablet sobre alguma materia que 
surgem duvidas, porém noto que houveram grandes investimentos em 
obras novas de bibliotecas setoriais e a biblioteca central da entidade 
esta em estado de deterioração, banheiros para reforma, paredes com 
mofo e umidade. Há pouco incentivo cultural para melhor utilizar o 
espaço, visto que muitos estudantes não estão utilizando e espaço para 
estudo e sim descanso após o almoço, não que isso seja aspecto 
negativo, mas a idéia de que possa ser modificada essa cultura através 
de maiores incentivos deste espaço para estudo e o mesmo uma 
revitalização deste espaço para suprir a necessidade do estudante seria 
muito bom. 

6 Utilizar os espaços vazios, que não são poucos. 
7 Unica questão é o calor dentro da biblioteca. Seria interessante colocar 

um ar condicionado ou ventiladores. Facilitaria o estudo. 
8 Uma sugestão: Colocar uns puffs  para ficar mais conformável, só as 

cadeiras cansam muito... 
9 Uma sugestão é uma categoria de empréstimo especial para 

professores, pois retiramos um livro no início do semestre e é preciso 
ficar renovando toda a semana durante todo o semestre. Isso acaba 
dificultando e na maioria das vezes gerando atrasos e 
consequentemente multas. 

10 Uma melhor estrutura informativa a respeito do sistema de organização 
de livros, eu por exemplo, dependendo do livro custo muito a achar! Em 
especial também aos calouros.... 

11 Um roteador a mais pra acessar a internet 
12 Um ponto interessante seria ampliar o prazo de renovação para que 

pudéssemos continuar com os livros até o fim do semestre. Outro seria 
não precisar renovar os livros durante as férias, acho interessante por 
questão de que muitos gostam de revisar conteúdos nesse período, 
mas as vezes acabam por não conseguir conectar-se com tanta 
frequência a internet para que possam estar renovando os materiais. 

13 Um grande problema que muitos que utilizam o serviço de empréstimo 
da biblioteca enfrentam é o pouquíssimo tempo que você pode ficar 
com o livro, a prática de renovação tem que ser feita semanalmente o 
que gera uma exaustão e muitas vezes esquecimentos. Para resolver o 
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problema, acredito que a melhor maneira é estender o prazo com o livro 
para um mês, assim que retirarmos o livro temos 30 dias para 
devolução, caso alguém reserve o livro pelo site o prazo diminui para 
uma semana e o usuário é notificado imediatamente. Essa medida iria 
beneficiar muito os usuários, pois não há motivos para renovação 
semanal se não tem outros estudantes interessados no livro. 

14 Todas as disciplinas deveriam ser abertas com acompanhamento dos 
professores fazendo uso na prática de todos esses espaços e recursos, 
isso dentro das disciplinas, na abertura delas todos os semestres . 

15 Todas as bibliotecas deveriam ser como a do CCNE: top! 
16 Ter previsão para quando chegam os livros encaminhados para 

aquisição. 
17 Ter acesso a área de estudos com mochila;  

Serem mais rígidos ao cobrarem silêncio nas salas de estudo; 
Poder levar chimarrão para as salas de estudo. 

18 Tentei acessar o tal do E-book da biblioteca pra ler um determinado 
livro e não consegui. Simplesmente não sei onde vai pra abrir. Isso é 
muito importante, as pessoas tem que saber que existe e o acesso tem 
que ser tranquilo... 

19 Tem serviços citados na parte 2 do questionário que eu não conhecia, 
como atualmente a maior forma de comunicação de quem utiliza as 
bibliotecas, são as redes sociais, sugiro posts que informem os serviços 
oferecidos. 

20 Tem ótimos acervos. Mas poderia ter mais na área de Fruticultura. 
21 Sugiro um aplicativo para celular da biblioteca, com todos os serviços 

do portal, para facilitar o acesso. 
22 Sugiro reforma geral da BSCT, interessante seria uma área superior 

com sala em grupo semelhante a BSCCNE. Fora que sempre da 
problema quando chove lá. 
Sugiro que na BSCCNE, haja algum tipo de cesta para carregar o 
material, pois temos que deixar mochila no armário e as vezes são 
muitas coisas para serem levadas para cima para estudar. 
Gostaria de reclamar do fato de não poder levar nem a capa do 
notebook para bilbioteca. 

23 Sugiro que sejam criados mais espaços individuais para estudo. 
24 Sugiro que haja uma rapidez maior na transferência dos livros do curso 

de letras do prédio 16 para a BC. 
25 Sugiro melhorias quanto à biblioteca digital, porque o carregamento dos 

livros é muito lento. Quanto ao site, poderia ser mais intuitivo e ter as 
informações mais claras e mais fácil de encontrar. Outra sugestão é 
facilitar a emissão de GRU referente à atrasos na Biblioteca, bem como 
divulgar na página e/ou no Facebook a forma de fazê-la. 

26 Sugiro mais investimento em e-books na área da educação digital 
(Minha biblioteca). 

27 Sugestão de obtenção de puffs à biblioteca do campus de Frederico 
Westphalen, tendo como finalidade atrair o público acadêmico ao 
espaço referido. 

28 Sugestão de informar/ divulgar mais sobre esses itens acima a qual 
desconheço. 
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29 Suficientes todos os serviços 
30 Sou um aluno novo, e não tenho muito conhecimento e experiencia 

ainda com a Biblioteca, por isso tem muitas coisas que ainda não tenho 
como responder e não conheço. 

31 Sou aluno de Curso que funciona à noite, gostaria que o horário fosse 
até às 22h como era antes. Precisamos desse tempo para realizar as 
atividades sugeridas pelos professores e mais tempo para pesquisar 
sobre assuntos sugeridos. 

32 Sou aluna de mestrado e vou poucas vezes à SM, por isso muitas 
ferramentas acabo não usando ou tendo conhecimento, uso muito a 
área nova da biblioteca do 43 para desenvolver os trabalhos e 
pesquisa. Algumas ferramentas soube agora e vou passar a me 
informar e usar. 

33 sou acadêmico da UFSM (pós-graduação) há apenas 2 meses e 
portanto minhas respostas ao questionário são tão pouco expressivas. 

34 site da biblioteca poderia ser mais intuitivo, tem q abrir várias abas para 
verificar q o livro está disponível. Nas estantes a numeração dos livro é 
dificil de achar, muitos números, além de no site estar disponível e na 
hora de procurar na estante não está 

35 Sinto falta de mais livros no acervo digital (minha biblioteca). Agora com 
a possibilidade de renovação via app dos empréstimos ficou muito fácil 
e rápido. O app também emite um aviso de empréstimos que estão por 
vencer para não esquecer de devolvê-los ou renová-los facilitando 
ainda mais. Acho que o formato de pagamento de multas poderia ser 
melhorado uma vez que só permite pagamento no Banco do Brasil. 

36 Sim gostou estudo Ufsm. 
37 Setorizar um espaço p/ trabalho em grupo na biblioteca, acabam 

fazendo muito barulho p/ quem quer se concentrar. Fui estudar uma 
única e não consegui. 

38 Serviços ao público ficassem disponíveis pelos portais da UFSM: do 
aluno, do Rh, do professor 

39 Serviço de visualização do número de downloads do seu trabalho 
acadêmico, publicado em meio eletrônico na UFSM. 

40 Seria necessário mais salas para estudo em grupo, pois como só há  
uma ela está sempre ocupada, impossibilitando o estudo de mais 
grupos de pessoas. 

41 Seria muito válido se não precisássemos todas as vezes levar os 
comprovantes de pagamentos de multas. Precisa de mais livros para 
Relações Públicas na biblioteca da UFSM-FW e algumas atividades na 
biblioteca seria bem interessante, como: palestras, rodas de debates, 
músicas, filmes... coisas que envolvessem os alunos. 

42 Seria muito interessante se pudéssemos pagar as multas com o salto 
que colocamos no cartão do RU. Ter que pagar um boleto  APENAS 
NO BANCO DO BRASIL e ter que ENTREGAR NA BIBLIOTECA é uma 
forma muito ultrapassada de ter controle sobre as multas. A Biblioteca 
do CCNE fica aberta apenas meio período do curso noturno, o que 
também é um descaso com os alunos do noturno, haja visto que têm 
um período reduzido de disponibilidade do serviço. A estrutura da 
Biblioteca do CCNE melhorou muito, mas ainda temos esses pontos 
citados como oportunidade de melhoria. 
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43 Seria muito interessante se os espaços para estudo individual/coletivo 
silencioso na BC fossem devidamente respeitados. Por vezes, tentamos 
ir estudar e grupos se aglomeram, conversam e impedem nosso estudo. 
Infelizmente, ficamos com vergonha de pedir por silêncio e acabamos 
prejudicados. Uma ideia seria campanhas ou haver alguém para que 
pudéssemos pedir ajuda nessas horas.  
Fora isso, eu adoro a BC! 

44 seria importante a renovação dos livros do acervo, visto que a UFSM é 
umas das melhores universidades públicas do Brasil, penso que a 
esfera Federal deveria investir financeiramente na qualificação dos 
materiais didáticos como livros e computadores, no qual contribuiria 
para formação dos estudantes. 
Saliento que a estrutura física da biblioteca precisa ser revista e 
aumentada, visto que a mesma não suporta a imensa demanda de 
estudantes que a frequente, principalmente nos intervalos das aulas. 

45 Seria importante a disponibilidade de mais tomadas para carregar 
notbook, celulares, etc...pois já precisei e tinham poucas e estavam 
sendo utilizadas. 

46 Seria de imensa ajuda se as sugestões de livros para aquisição 
pudesse ter algum acompanhamento ou feedback da parte de quem 
solicita. Solicitei algumas vezes e só recebi emails gerados 
eletronicamente sem um acompanhamento adequado ou mesmo 
justificativa de motivo para a não aquisição. 

47 Seria bom que a biblioteca voltasse a contar com um xerox. 
48 separar os livros dos e-books por área do conhecimento 
49 Sempre utilizei bastante o espaço físico da biblioteca, principalmente 

quando estudava no campus - a central é enorme, com muita variedade 
de material e espaço! Quando passei a utilizar apenas a antiga reitoria, 
meu acesso diminuiu MUITO, principalmente por não ter computadores 
disponíveis e a maioria dos livros estarem na central (mesmo o curso de 
odonto sendo na antiga reitoria). Quando fizeram a BESTEIRA 
(desculpe o termo!) de levarem todos os nossos livros para a central 
(mesmo o prédio não tendo mudado pro campus!), daí mesmo que não 
consegui mais usar. Inclusive por vários meses não tínhamos como 
pegar nossos livros nem na central, já que estavam encaixotados! Em 
contrapartida, utilizo bastante as plataformas online, riquíssimas, cada 
vez mais leves e autodidatas, uma baita evolução para as 
universidades, e a UFSM está de parabéns!! Mas ainda não perdoo 
essa função da nossa biblioteca setorial... Espero que minhas respostas 
ajudem teu trabalho! Parabéns pela pesquisa! 

50 Sempre tenho dificuldade em conectar o wifi no notebook. 
51 Sempre que precisei dos serviços da biblioteca (central e CAL) fui bem 

atendida e encontrei o que precisava. 
52 Sempre procuro mas nunca consegui acessar as normas da Abnt, tanto 

para a aplicação em trabalhos quanto para conhecimento. Seria bom 
que fosse mais divulgado ou que o acesso fosse mais fácil. 

53 Sem sugestões. 
54 Sala de convivência 
55 Renovação total do acervo para ambiente online com utilização do 
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moodle ou portal do aluno e sempre dar preferencia para adquirir livros 
em formato digital (ebook ou pdf), deixando para adquirir livros 
impressos apenas quando não houver a opção digital. 

56 Renovação de livros e redes sociais atualizadas 
57 Renovação das coleções bibliográficas. 
58 Quero elogiar a BSCCNE. As pessoas que trabalham lá são as 

melhores, mais simpáticas e dispostas a ajudar. O ambiente é ótimo. 
Sempre muita cultura e informação. 
Um ponto a melhorar em geral nas bibliotecas da UFSM é a frequência 
da limpeza do recinto. É muito pó. 

59 Quem estuda na Antiga Reitoria fica muito prejudicado, pois não 
podemos sequer circular pela "biblioteca". 

60 que tivessem plcas informativas e sobre esse serviço poderia ser postas 
no face ... mas tmbm um totem (por exemplo) na entrada da(s) 
biblioteca(s) falando desses serviços 

61 Que tivessem computadores com impressoras disponíveis 
62 Que se pense bem quando se for construir os prédios das bibliotecas, 

para que não aconteça de biblioteca afundando no solo, biblioteca não 
podendo ser utilizada em dia de chuva e bibliotecas em que desabe o 
teto nas cabeças dos alunos. 
E que as atendentes de algumas unidades façam o serviço com mais 
bom gosto, e não parecendo que estão fazendo um esforço homérico 
pra te dar uma informação, pois são pagas pra isso. 

63 Que primeiramente houvesse uma biblioteca com local para estudo no 
prédio onde está situado o curso que mais exige leitura, isto é, o direito. 

64 Que para dissertações e teses do PPGART/UFSM fosse aceito 
diferentes modelos da impressão final, visto que é um curso de 
criação...isso possibilitaria novas leituras e criações, contribuindo para a 
área. Exemplo.: Dissertações/Teses do PPGAV/UFRGS. Uma vez foi 
comentado em aula que não podemos fazer isso devido as normas da 
biblioteca da UFSM. 

65 Que os ambientes sejam mais silenciosos. 
66 Que concertassem as tomadas do primeiro andar da biblioteca setorial 

do CCSH e a instalação de bebedouros em todas as bibliotecas. 
67 Que a guia de atraso de empréstimos, baixasse automaticamente, sem 

que nos alunos levamos o comprovante. Pois muitas vezes perdemos o 
comprovante. 

68 Que a geração Guia de Recolhimento da União (GRU) para taxa de 
atraso possa ser emitida em todas as bibliotecas da universidade, e não 
somente na que o livro foi emprestado. 

69 Quase não conheço os serviços da biblioteca. Somente uma vez utilizei. 
70 quanto aos pagamentos de multas, deveria haver um meio em que o 

aluno pudesse efetuar o pgto da GRU na própria biblioteca sem que ser 
obrigatoriamente no BB pois as vezes fica a GRU de 2,50 para pagar e 
acaba que a gente não entranas filas para efetuar e assim fica 
inadimplente, deve haver varios alunos nesta situação. 

71 quanto ao pagamento do boleto de atraso, poderia ser mais ágil, pois se 
acontece um imprevisto , pagar o boleto e voltar na biblioteca para 
mostrar o comprovante dificulta o processo. 
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72 Quando o livro vencer, seria interessante receber um e-mail lembrando 
que está vencido. Além desse e-mail, poderia haver um com uma 
frequência determinada (ex: 3 dias) relembrando que está atrasado. 

73 Publicar essas possibilidades no facebook da biblioteca 
74 Por favor; lista a resposta dessas perguntas para pessoas como eu 

conhecerem! 
75 Pontos a melhorar: maior cuidado com o silêncio, pois muitas vezes 

tentei usar o espaço para fazer trabalhos acadêmicos e há muita 
conversa, inclusive por parte dos funcionários próximos ao acervo. 
Nunca vi ninguém pedir para falarem mais baixo. 
No restante, elogio o acervo e trabalho desenvolvido. 

76 Poderiamos baixar a guia xe cobrança de atraso pela internet. Assim 
facilitaria muito 

77 Poderia ter um Xerox dentro da biblioteca, assim tornaria mais facil para 
nós tirarmos copias quando se tem apenas poucos exemplares. 

78 Poderia ter mais ambientes para estudo, tanto individual quanto 
coletivos, visto que a biblioteca do campus de Frederico Westphalen 
muitas vezes não comporta a totalidade de estudantes que utilizam do 
ambiente da biblioteca para estudo. Além disso, a biblioteca não está 
aberta em horários que os estudantes possuem as maiores demandas 
do local, como por exemplo das 12:00 até as 13:00. 

79 Poderia ser mais divulgado, nas próprias mídias sociais, mas também 
presencialmente. Poderiam ser formados grupos de divulgação que 
organizariam o conteúdo oferecido pela biblioteca em uma palestra, por 
exemplo. 

80 Poderia ser feito um novo sistema para pagamento das multas, sem 
precisar do deslocamento até o banco. 

81 poderia melhorar a localização e informações sobre os livros buscados. 
82 Poderia haver atividades que envolvessem autores de livros, palestras, 

seminários de livros escolhidos por alunos ,a fim de incentivar a leitura . 
83 Poderia disponibilizar um mapa ilustrativo bem visível para orientação 

sobre a localização exata dos materiais e seus respectivos assuntos. 
84 Poderia circular mais dessas informações na Universidade.. creio que 

muita gente se interessaria, mas não tem consciência que existe.. 
Obrigada 

85 Poder reservar livros disponiveis pelo site do portal do aluno. 
86 Poder entrar com mochila!!! 
87 Pelo questionário vejo que a biblioteca eh muito mais quero feijão com 

arroz que nós acadêmicos utilizamos. Muitos sistemas foram 
apresentados lnonprimeiro dia de aula porém a existência de múltiplos 
sistemas eh muita estranheza. Tudo deveria ficar num soh lugar para 
facilitar a utilização. Ou ainda, a utilização dos sistemas deveria ser 
cultural. Professores deixando material no xerox eh um retrocesso. Se 
temos livros digitais e livros na biblioteca deveria ser incentivado o seu 
uso em vez do papel. 

88 Particularmente, eu amo a biblioteca do CCNE, mas o andar de cima é 
muito barulhento e é muito chato ter que pedir silêncio a todo instante. 
Seria interessante que vocês resolvessem isso. 

89 para o campus de Frederico, sugiro que organizem melhor o horário de 
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funcionamento. Pois nos horários que os alunos precisam usar, a 
biblioteca esta fechada... Além de aumentar o numero de acervos. 

90 Para mim, a qualidade da internet é sem dúvidas o principal fator a 
melhorar. Muitas vezes fui passar a tarde na biblioteca perdi o tempo de 
estudo por não conseguir conectar à internet, sobretudo nas cabines 
individuais da BC. Acredito que uma das formas de melhorar, além da 
rede wifi, seria a instalação de pontos de entrada para cabos de 
internet. 

91 para mim esta perfeito . 
92 Para a biblioteca sugiro que mais ambientes separados para estudos 

sejam dispnibilizados. Pois o ambiente que tem e pequeno e os outros 
não se pode realizar discussões em grupo pois fica próximo dos outros 
e acaba atrapalhando 

93 Para a biblioteca setorial do centro de educação é necessário investir 
em um espaço de convivência e de estudos em grupo. Também seria 
interessante disponibilizar, no mínimo, um computador para pesquisa e 
acesso à internet. O ambiente deveria ser reorganizado, ainda mais 
com a mudança dos livros da área das letras, sobrou espaço suficiente 
para esse ajuste e recebimentos de exemplares novos, sendo está é a 
principal carência da BSCE, um acervo atualizado. 

94 Pagamentos de multas perderia ser simplificado, onde não necessitasse 
fazer a devolução dos exemplares retirados para gerar a multa. O 
pagamento poderia ser feito no local. 

95 Pagamento da multa ser realizado diretamente na biblioteca,  sem ter 
que ficar levando comprovante. 
A publicação online de dissertações deveria ser optativa, mesmo após o 
período de dois anos. 
Melhora na qualidade da internet disponível na biblioteca. 

96 Os servidores que já solicitei ajuda na biblioteca central e tbm na 
biblioteca do ccr foram muito solícitos e prestativos. Acredito que 
gostem do seu trabalho na UFSM. Estão de parabéns! 

97 Os serviços prestados são de muita qualidade. 
98 Os recursos disponibilizados pela biblioteca deveriam estar nos murais 

dos prédios para conhecimento de todos sobre os serviços prestados. 
Eu por exemplo achava que só havia empréstimos e  livros. 

99 Os livros de geografia precisam ser atualizados. 
100 Os funcionários da biblioteca setorial do CCR são sensacionais, 

simpáticos e eficientes, exceto a responsável pela biblioteca, que é 
extremamente grossa e mal educada. É necessário uma melhor 
conscientização dos alunos quanto ao barulho ou alguma outra forma 
de chamar atenção das pessoas que estão com o volume de voz e/ou 
de fone aumentados. 

101 os espaços estão sem estrutura, com livros antigos, no centro esta 
muito bagunçado e no campus ainda acha-se algo um pouco mais 
atualizado. espaços grandes no campus mas de pouca utilidade e 
otimização; Falta computadores e uma rede boa de internet; acabo 
utilizando espaços de universidades particulares para obter obras com 
melhor qualidade e atualização 

102 Os computadores são péssimos; 
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Os alunos respeitam os espaços de silêncio, mas os servidores não; 
As salas de estudo são sufocantes; 
Não há divulgação dos serviços da biblioteca! 
A internet é péssima, funciona quando deus quer. 
A biblioteca precisa do dobro de espaço para os alunos. 

103 Os boletos de multa de atraso poderiam ser pagos em outros bancos  
e/ou pelo internet banking. 

104 Orientar discentes que utilizam o espaço a serem cuidadosos com 
ruídos, pois atrapalha muito quem realmente utiliza o espaço para 
estudar. 
Mais empatia por parte dos funcionários que trabalham no local. 

105 Orientação de localização de material 
106 Organizar um espaço que propicie condições de recebermos 

palestrantes e/ou pesquisadores. 
107 Organização dos livros nas estantes, os códigos são um pouco difíceis 

de encontrar. 
108 Olá bom dia, 

No meu ponto de vista, deveria ter mais disponibilidade de livros na 
Biblioteca de Palmeira das Missões, pois tem 4 exemplares para 50 
alunos. Até tem na biblioteca online mas demora para carregar e não 
tem como usar o telefone ou notebook na aula, pois tem professores 
que não deixam e não gostam. Precisamos de melhorias, acho muito 
valio darem mais atenção ao Campus de Palmeira das Missões, porque 
as vezes parece que foi esquecido que existe. Espero que mudem! 
Abraço. 

109 o wifi não pega direito nas salas individuais e poderia melhor o espaço 
para estudo coletivo, durante o intervalo de almoço não tem quase lugar 
para sentar 

110  O tempo de empréstimo deve ser maior. A devolução, pelo menos 
quando há multa, devem ser totalmente entregues em uma biblioteca 
só. O GRU deve ser único, por questoes de facilidade e economia. Os 
bolsistas tem que ser mais atenciosos e preparados. Os livros precisam 
serem limpos. É preciso fazer aquisições e ampliar a sugestão para tal.. 

111 O site da UFSM para apresentar esses serviços e oportunidade é pouco 
interativo e difícil de manusear. 

112 O sistema não envia mais um e-mail de aviso de devolução ou 
renovação 

113 O sistema de reserva é ruim. Muitas vezes precisamos devolver o livro, 
sem sequer ter acabado, e a pessoa que reservou acaba nem retirando. 

114 O sistema de reconhecimento do pagamento de multas para livros em 
atraso é muito ruim, deveria ser automatizado sem a necessidade de 
mostrar o comprovante à biblioteca. 

115 O sistema de multas poderia ser facilitado, pois não é em todas as 
bibliotecas que é informada a possibilidade de enviar o comprovante de 
pagamento via e-mail. 

116 O que se define exatamente por serviço de descoberta? 
117 O que me preencheria de prazer seria um espaço, físico ou mesmo 

digital, que eu pudesse ter acesso às monografias, teses,... trabalhos de 
conclusão, sabe?! Sei que já existe o Manancial e tals, mas é bem 
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complicado ali. Digo isso porque, parece-me que não tem atualização, 
procuro e não encontro trabalhos lá. Acho que se fosse pensado algo a 
respeito/ acerca dessa questão seria ótimo. Espero ter me feito 
entender. Valeu! 

118 O que é serviço de descoberta ?  
Portal periódico da capes ?  
Repositório Digital da UFSM - Manancial ? 
Comutação Bibliográfica - Comut ? 
Acho que deveria ter alguém nas bibliotecas explicando esses portais 
ou serviços. 

119 o que é o serviço de descoberta? 
120 O pagamento da taxa de emoção por atraso poderia ser mais facilitado 

para os alunos. Poderiam ser aceitos outros bancos no pagamento. 
121 o mode de organização e procura de acervo é muito confuso, pode 

melhorar, deve ser mais intuitivo. 
122 O local que mais utilizo é a biblioteca setorial do CCNE principalmente 

no segundo andar nas salinhas e nas mesas e eventualmente no 
loundzinho do térreo, acho um lugar sensacional tanto para descansar 
entre as aulas como para estudar de uma maneira mais informal e 
relaxada(como eu prefiro) :D, atendimento do pessoal quando eu 
preciso é sempre muito bem feito e sempre bem atendido. 

123 O local precisa de mais silêncio. Os próprios funcionários ficam 
conversando o tempo todo em volume muito alto. Em bibliotecas 
setoriais como a do CCR é impossível de ficar pois há muito barulho e 
ninguém colabora para fazer silêncio. As pessoas vão a biblioteca para 
passar o tempo, e com isso atrapalham quem precisa estudar de 
verdade. Até as pessoas da limpeza esquecem que estão em uma 
biblioteca e fazem seu trabalho aos gritos e risadas. Com isso 
precisamos sempre abandonar o local e ir procurar outro para que seja 
possível ter silêncio e concentração. 

124 O horário do meio dia precisa voltar, não tenho onde estudar nesse 
horário e é o único horário que possuo para fazer meus trabalhos. A 
internet poderia ser melhorada. Poderiam ser adquiridos mais livros de 
leitura juvenil que não fossem específicos dos cursos, livros de lazer. 

125 O horário de funcionamento da Biblioteca Setorial do CT é muito 
apertado, a biblioteca fecha as 17h sendo que a maioria dos alunos do 
CT tem aula até as 17:30h, portanto é ruim de conseguir estudar nessa 
biblioteca, ela poderia ter um horário de funcionamento maior, como a 
Biblioteca Central ou como a do CCNE. 

126 O fato de ter que retirar a multa fisicamente, ir até o banco e voltar com 
o comprovante é muito desgastante. Seria legal poder retirar a multa no 
portal do aluno e o estudante por si emitir a multa, indo direto ao banco 
e depois na biblioteca. Além disso, com as mudanças recentes no 
espaço físico da BC, torna-se difícil achar alguns títulos, principalmente 
para quem já estava habituado há anos com o sistema antigo. Poderia 
haver algum tipo de orientação. Por último, mês passado, eu não recebi 
e-mail de que meus livros estavam para vencer, como sempre recebi 
nas outras vezes. Por isso, acabei deixando e tive que pagar multa. 
Fica o feedback. 

127 O espaço poderia ser melhorado para propiciar um maior 
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aproveitamento. A Biblioteca Central, por exemplo, é muito grande e 
tem uma boa parte inutilizada por questões de infraestrutura. 

128 O espaço onde ficam os livros é confuso, perde-se muito tempo até 
achar os livros no local armazenado. Assim evito utilizar. 

129 O espaço de estudos individual e livros deveria ficar aberto de fim de 
semana (ao menos aos sábados) 

130 O espaço da biblioteca é excelente para mim. 
131 O email que recebo do CPD sobre retirada e devolução de livros vem 

com quase uma semana de atraso, não faz muito sentido o serviço, 
sem contar que as mensagens vêm duplicadas. 

132 O bibliotecário Carlos é muito querido e atencioso. Poderia melhorar na 
questão de silêncio, pois as vezes precisamos dele para poder estudar. 

133 O acesso à normas ABNT e MDT-UFSM via on-line é bem precário, no 
momento em que necessitei consulta-lo, fui encaminhado para uma 
página em que o material não estava de fácil acesso, ou pelo menos, 
não foi uma experiência intuitiva. Necessita de melhora nesta 
disponibilidade. 

134 O acervo de livros em línguas como o alemão, o francês e o italiano 
deveria aumentar. O acervo em línguas como o espanhol e o inglês 
também. 

135 Nunca utilizei o serviço da biblioteca, então não tenho como opinar. 
136 Nunca utilizei a biblioteca 
137 Nunca utilizei 
138 Nos espaços de estudo devia ter mais ar condicionado. 

E devia ter espaços de descanso para estudantes que passam o dia 
inteiro no campus, pois acredito que um descanso durante o intervalo 
de almoço, melhora o rendimento acadêmico. 
Devia ser divulgado sobre o acesso a plataforma evolution, o seu 
acesso é muito difícil. 

139 No momento a biblioteca supre minhas expectativas. 
140 No meu entendimento, oferecer um serviço de referência na página 

principal da BC seria interessante para divulgar tal serviço que muitas 
vezes só se tem contato quando alguém nos direciona. 

141 No meu caso, sempre utilizei pouco a Biblioteca. Vim pra cá para fazer 
o mestrado em matemática e durante a minha graduação consegui 
comprar vários livros que eu precisava usar. também pelo portal da 
capes e internet consegui baixar pdf de outros livros e principalmente de 
artigo que preciso para meus estudos. Utlizo mais para pegar livro 
emprestado para realização de monitoria e principalmente, livros de 
outras áreas do conhecimento, como por exemplo história. 

142 No geral esta tudo otimo!!! 
143 Não utilizo tanto a biblioteca digital por descobrir a pouco tempo como 

utilizá-la. 
Também fiz algumas buscas por nomes de autores muito 
conhecimento, e não localizei. 

144 Não utilizo muito a biblioteca 
145 Naõ utilizo a biblioteca setorial porque possuo uma multa de 2004 no 

sistema num valor absolutamente insignificante na biblioteca central e a 
biblioteca do Direito, a qual gostaria de utilizar, não pode imprimir a 
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GRU para que eu quite tal débito pois o sistema é arcaico e não possui 
integração. Não frequento o campus da UFSM durante a semana, já 
que o mesmo localiza-se em Camobi e eu estudo e trabalho no centro, 
portanto é provável que me forme em Direito sem nunca poder acessar 
o acervo físico da biblioteca setorial do mesmo. 

146 Não tenho. 
147 Não tenho sugestões 
148 Não tenho costume de navegar muito em todas plataformas oferecida 

no aplicativo, só o base que preciso saber 
149 Não sei quanto custa o portal Minha Biblioteca, mas acho inútil. Sou 

contra DRM e acredito que o portal é um desfavor, entregando dinheiro 
público pra esse serviços cheios de DRM. Além disso, acho o Minha 
Biblioteca difícil de usar, ruim de ler, ruim de anotar, ruim de referenciar, 
enfim, é a pior experiência possível para livros digitais, e olha que eu 
leio muito no computador. Espero que seja bem barato pra biblioteca, 
por que acaba sendo inútil de tão inconveniente. 

150 Não sei como é feita publicidade, mas alunos não tão estudiosos, não 
encontram essas informações 

151 
 

Não sabia sobre o empréstimo entre bibliotecas, cheguei a perguntar 
sobre no início do ano, mas me retoranaram que não era possível, acho 
que seria muito válido essa possibilidade pois na área de TI há livros 
muito interessantes que há em outras bibliotecas da UFSM e não há 
aqui, sem contar outros livros referente a história, escravidão e ditadura, 
que deviam estar em nosso acervo local, pois somente com informação 
que podemos combater o preconceito, a ignorância e a discriminação. 

152 Não pode-se utilizar a biblioteca com maior frequência para fazer 
trabalhos em grupos, pois a internet nunca funciona em nossos 
notebooks. 

153 Não há o que melhorar! 
154 Não há biblioteca no prédio da antiga reitoria para o curso de 

odontologia, o curso é praticamente todo lá ainda e faz mais de dois 
anos que não temos maisa biblioteca lá. 

155 Não estava recebendo os emails de vencimento do material e acabava 
esquecendo, um serviço de sms seria interessante para evitar 
pagamento de multas. 
Melhora do acervo de livros utilizados por todos os alunos da área da 
saúde 

156 Não deixem o jardim morrer... As plantas dão vida ao local. 
157 Não conheço boa parte dos serviços oferecidos. Devem ser mais 

divulgados. 
158 nao adianta eu sugerir pois a resposta e sempre:nao tem dinheiro... 
159 Nada a reclamar, quando avisei q as tomadas não carregava o not que 

costumo levar para estudar, foi arrumado rápido. Parabéns. 
160 nada a declarar 
161 Nada a declarar 
162 Nada a acrescentar. 
163 nada  a declarar 
164 nada 
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165 Na última semana tive problemas com a renovação de livro pelo portal 
do aluno. Renovei constantemente e fiquei recebendo e-mail de que 
estava vencendo meu empréstimo. O sistema não registrava minha 
renovação. 
Outro detalhe, não conheço por experiência própria, mas fiquei sabendo 
por um colega sobre a digitalização de material de outra instituição. Não 
sei direito, não sei o nome, mas as reclamações que ouvi foram que o 
pagamento aos funcionários para realizar a digitalização já deveriam 
estar inclusos no próprio serviço, ou seja, pagos pelas universidades 
correspondentes. O colega pagou muito caro pra digitalizar um livro do 
qual ele precisava muito. 
Outra reclamação que tenho e que lembrei agora é em relação à 
biblioteca setorial do CCNE, na qual os armários ficam no corredor, 
antes de entrarmos na biblio. Desse jeito os alunos deixam seus 
materiais ali e levam a chave. Achei um absurdo quando me disseram 
pra deixar minha pasta em cima do armário porque havia câmeras. Com 
o perdão da palavra, mas isso é ridículo. Não estou certa, mas parece 
que a biblio setorial do CT também é assim, não posso afirmar porque 
nunca a usei. 
Outro detalhe que me chamou a atenção na biblio setorial do CCNE é a 
modernização que não vi nas que frequentei: a do ccsh, a do cal, a do 
CE e a BC. Tanta modernização e colocam os armários do lado de fora! 
Outra coisa que também lembrei agora: acho (perdoem-me minha 
indignação) ridículo alguém pedir reserva para um livro que tem código 
de barras e TODOS os outros serem notificados para devolução. Não é 
nada justo. 
Ah, mais uma coisa: perdoem-me mas não lembro o nome, o novo 
sistema online de pesquisa que constam nas bibliotecas é horrível: fora 
de mão, não consigo me achar, não sei onde pesquisar. Perdoem-me, 
mas por mais enredada com dados e informações, de nada vale se os 
alunos/professores não conseguem acessar. 
Por ora foi isso que lembrei. Desculpem se transpareci irritabilidade, 
mas sou usuária. Quando preciso estou sempre me informando, nunca 
tive (Eu Thaís) multa em minha carteira. Minha carteira tem porque a 
emprestei pra quem não mereceu e a colega foi desonesta comigo e me 
fez sacanagem. Mas tenho minha consciência limpa. 

166 Na nova biblioteca setorial do CCR há um amplo e arejado espaço no 
qual poderia ser aproveitado para exposições artiscas relacionadas a 
area rural e tambem mesas, cadeiras e tomadas fixas para uma 
alternativa de estudos integrado com o ambiente externo (como muitos 
fazem ao estudar no deck do espaço multiuso) 

167 
 

Na medida do possível realizar ampliação dos livros na "Minha 
Biblioteca", especialmente dos livros que são mais recomendados pelos 
professores e que com frequência tem todos exemplares emprestados. 

168 Na BSPM o atendimento poderia melhorar! Funcionários demonstram 
falta de vontade em atender os alunos! 
Outro ponto é o pagamento da multa, onde os alunos têm que se 
deslocar ao Banco do Brasil, muitas vezes pra pagar boleto de menos 
de 2 reais, poderia haver uma forma de ser pago diretamente na 
biblioteca. 
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169 Na Biblioteca Setorial do CSSH somos sempre muito bem atendidas e 
deixo aqui meus parabéns. 

170 Na biblioteca do CCR seriam importantes duas mudanças. Uma delas 
diz respeito a falta de computadores para a realização de 
trabalhos/atividades curriculares, e outra questão seria a ausência de 
banheiros no prédio, sendo portanto necessário sair do prédio para 
quem possui essa necessidade. 

171 Na biblioteca do ccne, tem um espaço de lazer com sofás e redes, 
enquanto os alunos descansam e leem. Acredito que seria algo de 
interessante de propôr. 

172 Na BC, poderia haver mais espaço para deitar, por exemplo. 
Para uma rápida soneca ou leitura. 
Redes, como há na Setorial do CCNE, é muito legal para um cochilo 
rápido ou uma leitura rápida. 

173 Multa por atraso muito alta! 
174 Muito pertinente a pesquisa. O ensino está em constante modificação e 

a informatização tem modificado ainda mais a relação entre o aluno e a 
sua instituição, a biblioteca também precisa estar em sintonia com a 
nova realide. 

175 muito bom o atendimentos e serviços, planejo aproveitar mais estes 
recursos didáticos. 

176 muito bom 
177 Muito barulho na área de convivência e de estudo em grupo 
178 Muitas vezes presencio alunos fazendo trabalho em grupo nas salas 

individuais de estudo, e isso desconcentra totalmente quem está 
estudando na sala ao lado, devido a interação do grupo, por isso acho 
necessário um ambiente para os trabalhos coletivos, eu sei que a sala 
que possui os sofás e as mesas é destinado para isso, só que não 
funciona muito bem, pois ali é um local de muito movimento, onde o 
pessoal busca mais descansar e conversar principalmente nos horários 
mais movimentados, por isso os grupos procuram fazer os trabalhos em 
um lugar mais reservado.  
Em relação a conexão da internet não é nada boa, quase sempre não 
conecta. 

179 monitores diárias para auxiliar nas disciplinas nas salas resevadas. 
banheiro no andar de cima do CCNE 

180 Minhas respostas podem ser negativas, mas esclareço que estou 
matricula apenas 2 meses na UFSM, portanto não conheço muito os 
benefícios oferecidos pela biblioteca. 

181 Minha única sugestão é ter mais espaço para salas de estudo,pois a 
única vez que fui com este intuito não havia disponibilidade de salas. 

182 Minha sugestão é referente a ambiente das bibliotecas poderia ser algo 
mais aconchegante e que o aluno desperta-se mais interesse na 
participação mais efetiva. 

183 Melhoria no sistema elétrico, com maior disposição de tomadas nas 
áreas de livre acesso do térreo. Modernização de pelo menos um 
equipamento (computador) da área de estudos para acesso a 
aplicativos fundamentais, como o google drive. 

184 Melhoria na qualidade do sinal de internet, melhoria na disposição de 
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ponto s de energia para recarregar notebooks durante o uso na 
biblioteca, aumento do acervo de material didático-pedagógico 

185 Melhoria do serviço digital da biblioteca e das formas de localizar os 
itens que procuramos 

186 Melhoria do acervo 
187 Melhoria das tomadas nos espaços de estudo 

melhoria da conexão com a internet 
188 Melhore a acessibilidade para pessoas com deficiência.A forma de 

pagar a multa é muito ruim para quem não tem conta no banco do 
Brasil. O espaço de convivência é pequeno e não vou pois nunca 
consigo um lugar para sentar. 

189 Melhorar os avisos de quando os livros reservados estiverem aptos 
para a retirada 

190 melhorar o wi-fi, pois esta muito ruim, na vez que fui não consegui 
navegar 

191 Melhorar o Aplicativo, é um App que mostra só o essencial, mas que 
poderia ser muito mais explorado 

192 Melhorar espaço de lazer 
193 Melhorar espaço de convivência e de estudos na biblioteca setorial; 

melhorar a divulgação dos serviços oferecidos pela biblioteca, pois 
muitos deles eu não conhecia  e fiquei sabendo pelo questionário. 

194 Melhorar climatização 
195 Melhorar as condições da biblioteca do CT. É vergonhoso estar 

interditada 
196 Melhorar a separação dos livros por sessões, pois a mesma é muito 

confusa, por meio de um projeto de sinalização interna para orientar o 
usuário na busca individual. Melhorar o espaço para guardar os 
pertences, pois muitos dos nichos estão sem chave para trancá-los. 

197 Melhorar a internet Wi-Fi 
198 Melhorar a climatização das salas de estudos para alunos da pós-

graduação que localizam-se no segundo andar. 
199 Melhorar a biblioteca do CT, deixa muito a desejar em comparação a 

estrutura das outras bibliotecas. Boletos que devemos pagar e ainda ir 
até a biblioteca apresentar comprovante?? Absurdo diante de tantas 
evoluções tecnológicas. 

200 Melhor utilização da área de convivência em baixo da biblioteca. Pelo 
fato de ser aberta acredito que é muito subutilizada. 
Melhoria no paisagismo, iluminação e calçadas ao entorno da 
biblioteca. 
No mais acredito que melhorou muito a nova estrutura. 

201 Melhor sinalização e organização de livros. Às vezes, a numeração 
exposta nas fileiras não engloba, de fato, toda númeração. 

202 Melhor sinalização dos corredores e das prateleiras da biblioteca do 
CCSH. 

203 Melhor identificação/separação do setor de dissertações e teses 
204 Melhor divulgação, ficamos dependentes de outros alunos para nos 

orientarem quanto aos serviços disponíveis. 
205 Manutenção dos computadores 
206 Mais variedes de livros que ainda não são encontrados e mais livros 
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disponíveis do mesmo altor. 
207 Mais sofás. 
208 Mais salas fechadas. 
209 Mais salas de estudo individual e acompanhamento do barulho nas 

bibliotecas. 
210 Mais mesas de estudo (de individuais a coletivas), um espaço mais 

amplo para biblioteca, um ambiente mais iluminado. 
211 mais livros!!! 
212 Mais livros online. 
213 Mais livros em Braille. 

Facilitadores (mais informações, por exemplo) na hora do empréstimo 
entre bibliotecas/compra de livros. 

214 Mais informações nem sabi que tinha acesso a tudo isso ainda mais 
acesso a normas para fazer os relatório teses etc ajuda seria 
maravilhoso 

215 Mais facilidade na solicitação de compra de livros, e maior espaço físico 
dentro da biblioteca 

216 Mais explicações sobre os serviços 
217 Mais eventos que dessem visibilidades as inumeras funçoes da 

biblioteca voltados nao apenas para o estimulo de leitura mas tambem 
de acolhimento de diversos publicos diferentes no espaço 
disponibilizado para bibliotbli. 

218 mais espaços para sentar na biblioteca setorial 
219 Mais espaços para estudo individual (salas fechadas); 

Maior distância entre os espaços de estudo coletivo e individual, a fim 
de ter maior silêncio para o estudo individual; 
Maior conforto térmico na biblioteca (ar condicionado), principalmente 
no terceiro piso onde é muito quente e abafado no verão; 
Espaços para estudo individual, onde fosse permitido o consumo de 
água e lanche. Nesse caso, sem uso de livros da biblioteca para evitar a 
deterioração do acervo, mas que fosse possível ficar o dia todo 
estudando para as provas ou trabalhos utilizando o material individual; 
Maior quantidade de tomadas elétricas para carregar o computador; 
Maior quantidade de cursos e palestras que tratem: de procedimentos 
de pesquisa; uso de bases de dados; estruturação de artigos para 
periódicos; regras de ética na pesquisa; métodos de pesquisa; etc. 

220 Mais espaços de convivência, bons laboratórios e computadores, livros 
atualizados e mais exemplares. Ambientes mais agradáveis e 
tecnológicos para se ficar, como a do CCR e a do CCNE... 

221 Mais duas salas para estudo em grupo com quadro para esquematizar! 
222 Mais divulgação dos serviços que a biblioteca possue. 
223 Mais controle no silêncio do espaço comum da Biblioteca e uso dos ar 

condicionado para não ocorrer sufocamento ao utilizar esses espaços. 
Instalação de ventiladores (ou climatizadores) no espaço de estudo no 
segundo pavimento. 

224 Mais computadores seria muito bom. Os que tem estão sempre lotados. 
225 Mais computadores para uso dos estudantes. 
226 Mais computadores para alunos poderem realizar suas atividades 
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acadêmicas. 
227 Mais computadores disponíveis para que pudéssemos fazer trabalhos 

ali na biblioteca setorial do CCSH 
228 Mais computadores disponíveis para estudo 
229 Mais computadores 
230 Mais bancos e sofás espalhados estratégicamente no ambiente para 

leituras descançosas e relaxamento mental e físico do corpo material, 
com enfeite de folhagens e  flores, ambientes verdadeiramente naturais 
e renovadores de força e energia ! Namastê! 

231 mais acervos de livros com edições mais  recentes  e mais sala 
individuais para estudos 

232 Maior variedade de livros sobre os diversos assuntos, nem mesmo que 
apenas uns 2 de consulta local. 

233 Maior tempo de reserva de livros (15 dias) 
Mais espaço para estudo individual do que em grupo. 

234 Maior organização quanto aos email eletronicos referente aos 
empréstimos, pois nos últimos dias não estavam de acordo com a 
situaçao do emprestimo 

235 Maior número de salas de estudo em grupos 
236 Maior espaço 
237 Maior divulgação dos serviços oferecidos pela Biblioteca Central. 

Aproveitar os espaços das reuniões gerais de Centros para essa 
divulgação, visto que nesse momento a maioria dos servidores estão 
presentes. 

238 Maior divulgação de todos os serviços da Biblioteca, seja pelo facebook 
ou em cartazes pela biblioteca central 

239 maior divulgaçao de materiais 
240 Maior divulgação da BC 
241 Maior divulgação através dos professores, que estão com contato direto 

com os alunos e que tem interesse mutuo na divulgação de 
bibliografias, da diversidade de serviços que são oferecidos. Pois, como 
eu, a maioria não tem nem conhecimento de toda essa oferta, e receber 
essa orientação em aula, sobre onde encontrar e como encontrar 
material de apoio, seria excelente. 

242 Lugar para fazer xerox e impressões 
243 Livros literários é bem vindo na biblioteca setorial do CCR. Banheiro 

para os alunos também seria adequado. 
244 Livros em mais quantidades e mais uma sala para estudo em grupo 
245 Livros das áreas rurais mais novos 
246 Julgo necessário um sistema de ventilação e ar-condicionado nas 

bibliotecas do campus - no auge do verão ou do inverno é impossível 
estudar naqueles locais 

247 Inumeras vezes tentei utilizar a minha biblioteca, mas nunca consegui. 
Apenas diz que tenho que atualizar,atualizo e mesmo assim não 
funciona. Poderia ter um botão ajuda em que alguém pudesse auxiliar 
os alunos nessas questões. 

248 Internet que funcione com garantia de quanto o aluno for para a 
biblioteca estudar em grupo, possa acessar seu computador particular 
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na hora e conseguir conexão boa e rápida. 
249 Internet de melhor qualidade. A biblioteca setorial do CCR não tem 

internet wi-fi. 
250 Internet 
251 Integrar os e-books nas ementas das disciplinas. Colocar os recursos 

eletrônicos em um local mais visível no site da UFSM. 
252 Horários de funcionamento da biblioteca de palmeira até mais tarde e 

começar mais cedo na parte da manhã. 
253 gru poderia ser paga na hora no mesmo local em que se encontra a 

biblioteca em questão, quando houvesse atrasos 
254 Gosto muito dos serviços e do atendimento na Biblioteca Central! 
255 Gosto muito da possibilidade de consultar os empréstimos e renová-los 

pelo app da ufsm - acredito que simplifica e agiliza muito - porém 
ultimamente anda dando alguns problemas como avisar que o 
empréstimo está para vencer na primeira semana e nas consecutivas 
não, o que pode gerar atrasos na devolução acidentais. Também 
quando devolvei meu empréstimo, recebi 3 emails de aviso de 
devolução para o mesmo item, porém não sei se foi um problema no 
sistema ou o que. Uma sugestão poderia ser a possibilidade de reservar 
um material que ainda está disponível, para ser retirado em até 24 
horas, pois assim o aluno pode ficar mais tranquilo que o material 
estará lá quando chegar na biblioteca, sem alguém retirá-lo antes. 

256 Gostaria que tivessem mais livro e mais atuais. 
257 Gostaria que tivessem mais computadores dentro das bibliotecas 

setoriais e de livre acesso para pesquisa/trabalho. (Igual a biblioteca 
central) 

258 Gostaria que tivessem livros literários. 
259 Gostaria que tivesse uma sala de estudos,e que tivéssemos acesso a 

biblioteca da Antiga Reitoria,onde está o curso de direito. 
260 Gostaria que tivesse um direcionamento para biblioteca online. 

Produções da própria universidade, em todos campi,... Sugestão, abrir 
para consulta de D.A/C.A ou outras entidades estudantis, de TAEs e 
docentes, afim de que se tenham comissões por centros e que 
busquem ir atualizando. 

261 gostaria que tivesse mais ventiladores nas áreas de estudos pois nos 
dias quentes fica quase insuportável de estudar na biblioteca. (no andar 
subsolo junto aos livros). O restante, acho que a biblioteca da UFSM é 
uma das melhores que convivo. 

262 Gostaria que tivesse mais tipos de espaços, por exemplo, um para 
estudos em grupo, outro indivídual, lugares para total silêncio e outros 
para diálogos e debates. Que fosse um lugar acolhedor, com cadeiras 
mais confortáveis, mais acesso as mídias, com a finalidade de atrair os 
alunos a biblioteca, eles se sentirem bem em ir nela. 

263 Gostaria que tivesse livros de literatura 
264 Gostaria que tivesse computadores com livre acesso à internet em 

todas as bibliotecas do campus, não somente para consulta em acervo. 
265 Gostaria que os acervos comuns as áreas fossem encontrados nas 

bibliotecas dos centros e não somente em uma das mesmas. 
266 Gostaria que o tempo de devolução de livros didáticos fossem 15 dias 
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pelo menos. 
267 Gostaria que o sistema de catalogação fosse explicado nas redes 

sociais da universidade de forma simples. Poderia ser por meio de 
posts ou vídeos, quem sabe. Estou há muito tempo na UFSM e ainda 
preciso da ajuda dos bolsistas para encontrar os livros que preciso. 

268 gostaria que o serviço de multas por atrasos em livros tivessem mais 
informações e que fosse mais prático de efetuar o pagamento. 

269 Gostaria que o Direito UFSM tivesse uma biblioteca digna, em que os 
estudantes pudessem realizar trabalhos em grupo e consultar o acervo. 

270 Gostaria que na biblioteca do ccsh tivesse um espaço de convivência, 
ou alguns sofás nos ambientes 

271 Gostaria que melhorasse o acesso à internet na biblioteca, pois é muito 
útil na elaboração de trabalhos! 

272 Gostaria que melhorasse a questão do pagamento das multas. Que as 
mesmas fossem possíveis pagar em qualquer banco e não só no Banco 
do Brasil. Isso facilitaria muito para os estudantes e usuários em geral . 
Também que o tempo de empréstimo dos livros fosse maior 15 dias e a 
renovação também. 

273 Gostaria que mais livros da autora Angela McRobbie tivessem na 
biblioteca. Eu pesquisei e não encontrei nenhum. Essa autora interessa 
a minha pesquisa de mestrado. Obrigada! 

274 Gostaria que houvesse uma forma de parcelar a multa da biblioteca, 
estou com vários livros atrasados, fazem mais de anos e não entrego 
de medo, pois não tenho dinheiro para pagar a multa.. é tipo eu pago a 
multa ou meus filhos não comem naquele mês... é complicado 

275 Gostaria que houvesse mais divulgação dos serviços oferecidos. Várias 
coisas desconheço, não sabia que tinha e não sei como nem se posso 
usufruir. 

276 gostaria que houvesse maior divulgacao dos servicos da biblioteca de 
alguma forma 

277 Gostaria que colocassem papéis higiênicos com mais frequências nos 
banheiros das bibliotecas 

278 gostaria que as salas de estudo da parte superior da biblioteca central 
não fossem tão quentes 

279 Gostaria que a o repositório - Manancial fosse mais específico na hora 
das buscas dos arquivos, muitas vezes colocamos palavras chaves e 
aparece arquivos totalmente fora do contexto da palavra - chave. 

280 Gostaria que a bibliotecária estivesse na frente,atendesse e 
confessasse com os alunos 
Pois faz alguns anos que estou na Universidade e não sabia que havia 
uma pessoa especializada que tem domínio de muitos conteúdos. 

281 Gostaria que a biblioteca setorial da antiga reitoria seja aberta aos 
alunos, para podermos olhar os livros disponíveis. Muitas vezes 
acabamos por não pegar livros, porque desconhecemos o acervo. É 
humanamente impossível pesquisar todos os livros de direito para ver 
se a biblioteca os tem, então acabamos por não utilizar o serviço de 
biblioteca. Desde que fecharam o acesso à biblioteca setorial da antiga 
reitoria, eu e meus colegas a temos utilizado muito menos. Sinto falta 
de poder olhar os livros e descobrir títulos novos e outras leituras. 
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282 Gostaria que a biblioteca na antiga reitoria fosse maior e tivesse espaço 
para os alunos sentarem e lerem 

283 Gostaria que a biblioteca do CCR disponibilizasse mais computadores 
aos estudantes. 

284 Gostaria que a biblioteca atualiza-se seu acervo de livros e os 
computadores funcionando. 

285 Gostaria muito que na biblioteca do CCR tivessem computadores com 
internet ou wifi funcionando bem, ajudaria muito. 

286 Gostaria de um maior acervo nos campos literários (principalmente em 
literatura escrita em Inglês) e teológicos. 

287 Gostaria de sugerir o melhoramento do sinal da internet da biblioteca, 
tanto nos espaços comuns quanto nas salas de estudo individual (na 
qual já fui várias vezes e nunca consegui me conectar à internet, 
fazendo com que ou eu faça minhas tarefas sem internet e com silêncio 
na sala individual podendo diminuir a qualidade do meu trabalho por 
falta da internet ou eu acesso a internet de baixa qualidade no salão 
comum e não me concentro nas minhas atividades). O principal é que o 
sinal da internet pegue no terceiro andar onde ficam as salas 
individuais. 

288 Gostaria de poder pesquisar o acervo das bibliotecas no aplicativo da 
UFSM digital. E fiquei muito feliz com a notificação do aplicativo para 
renovação de livros. 

289 Gostaria de poder fazer download dos livros da "minha biblioteca". 
290 Gostaria de parabenizar pelo serviço cordial e agilizado disponibilizado 

pelos funcionários das bibliotecas. 
Gostaria também que a qualidade do wi-fi da biblioteca no andar 
superior de estudos (onde há as cabines individuais) melhorasse. Além 
disso, seria MUITO bom se esse espaço fosse disponibilizado até às 
21:00, e não apenas 18:30; eu e meu colegas rendemos nos estudos 
mais naquelas cabines individuais isoladas do andar superior do que 
em outros espaços da biblioteca. Obrigado! 

291 gostaria de obter um melhor lugar de lazer 
292 Gostaria de mais espaços para leitura 
293 Gostaria de encontrar no acervo variadas obras espíritas. 
294 Gostaria de conhecer todos esses serviços. 
295 Gostaria da disponibilidade da digitalização de bibliografias básicas das 

disciplinas que curso, uma vez que isso reduziria o consumo de papel 
gasto nos xerox e, que costuma ficar acumulado e sem utilidade 
posterior, quando do término das cadeiras. 

296 Funcionários concursados devem ser mais simpáticos com os alunos. 
Por momentos, já me senti constrangido. 

297 Fui poucas vezes mas,fui sempre bem orientada quando estive com 
meus colegas pra pesquisar em livros. 

298 Fiquei em dúvida se esta pesquisa se referia ao sistema de bibliotecas 
como um todo, ou se era específico sobre a Biblioteca Central. A 
respeito da sala de estudos, por exemplo, nunca usei a da Biblioteca 
Central. Na verdade, utilizei em duas oportunidades uma sala de 
estudos em grupo na biblioteca setorial do CCSH, 

299 Fazer um boleto das multas que possa ser pago em qualquer banco e 
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que de baixa automática no sistema da biblioteca. 
300 Faz bastante tempo que não frequento a biblioteca, mas na época que 

frequentava, os computadores eram um pouco lentos e acredito que 
poderia ser feito espaços com mais destaque para mostrar a literatura 
brasileira, chamando a atenção, pois existem muitos clássicos na 
biblioteca e via pouca gente nesta parte. 

301 Facilitar o acesso a informação de todos aos serviços e recursos 
prestados pela Biblioteca aos alunos. 

302 Facilitar a forma de pagamento de multas, efetuando o recolhimento na 
própria biblioteca. Em campi como o de Frederico Westphalen, onde o 
campus fica 5 km distante do centro urbano e comercial e conta com 
precário e escasso transporte universitário, estudantes que atrasam a 
devolução são, por vezes, forçados a perderem um turno de aula para 
irem à agência bancaria pagar a multa; sem contar todas as demais 
atribulações decorrentes de um desvio da rotina pautada em prazos 
acadêmicos e regrada em horários com linha de ônibus. Lembram 
quem mais é afetado por toda essa situação? Moradoras e moradores 
da CEU IV, por exemplo, em FW. É engraçado (NÃO É, NÃO!), porque 
essas pessoas que moram na CEU são, justamente, as primeiras 
selecionadas em um processo que prioriza as menores rendas, 
portanto, as pessoas mais vulneráveis sócio e economicamente. Mas 
sempre são estas pessoas, mais necessitadas de assistência, que têm 
seus direitos considerados voláteis pelas autoridades responsáveis, 
tanto a nível de Estado, como de  

303 Facilita a forma de pagamento da taxa de atraso. Podendo ser em 
lotéricas ou outro meio mais acessível, pois alguns acadêmicos não tem 
disponibilidade para ir ao BB nos horários que o mesmo está aberto e 
não possuem conta 

304 Existem muitos recursos que desconheço, poderiam ver alguma forma 
de estarem orientando os alunos, seja via e-mail ou algum tipo de 
atividade. Outra coisa são os e-amails de aviso que o prazo para a 
renovação está vencendo, aconteceu algum problema imagino eu, pois 
estou recebendo cerca de 20 mensagens de datas antigas para que eu 
renove meus empréstimos sendo que já os renovei. 

305 Existem fases no meu curso que utilizei muito mais os livros da 
biblioteca, nos semestres iniciais. Que sentia necessidade de utilizar o 
livro impresso.  
Hoje em dia, da metade do para frente uso muito mais a minha 
biblioteca digital da UFSM que qualquer outro livro impresso da 
biblioteca.  
Outro item que uso mais é o pubmed e o uptodate. 

306 Eu sou acadêmica do curso de direito, a estrutura da nossa 
"biblioteca"está horrível. Desde a saída dos outros cursos do centro 
temos um pequeno acervo ao qual não temos acesso físico, com 
horários muito mais restritos que nas outras bibliotecas e sem qualquer 
interdisciplinariedade, oferecendo poucas opções de retirada. Gosto 
muito de frequentar a biblioteca, mas pouco vou ao campus, 
infelizmente. Utilizava muito mais quando tínhamos realmente uma 
estrutura de biblioteca no centro. 

307 Eu gosto muito do sistema da biblioteca. Minha principal sugestão seria 
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pensar em formas através das quais o sistema de periódicos da CAPES 
pode se tornar mais conhecido e utilizado pelas(os) estudantes, assim, 
como o próprio portal de periódicos da própria UFSM. 

308 Eu gosto muito das bibliotecas! 
309 Eu gosto das áreas com espaço individual para cada aluno estudar. 

Frequento usualmente a biblioteca central, a setorial do CCSH e a 
setorial do CCNE. Dessas duas setoriais, me agrada muito a beleza de 
uma e o conforto da outra. Geralmente para a primeira eu levo meu 
computador e faço minhas atividades por lá, e para a segunda eu levo 
meu livro e leio. Não tenho nada a reclamar de nenhuma biblioteca, 
mas uma sugestão que deixo, e também um pedido é para prolongar o 
horário de fechamento se possível. Não necessariamente um período 
prolongado de atendimento, mas simplesmente que ela fique mais 
tempo aberta. Parabéns aos responsáveis pela organização do local, tá 
de nota 10! 

310 Eu gostaria que fossem mais divulgados quase todos estes serviços da 
biblioteca que não conheço ainda e nunca ouvi falar. Agora 
respondendo ao questionário eu vi que não conheço nada. 

311 Eu gostaria de utilizar mais os serviços oferecidos pela bibliotecs. 
312 Eu fico perdida procurando os livros pela orientação do computador. 
313 Eu adoro a biblioteca de Palmeira das Missões, estão de parabéns e 

que continuem com o excelente serviço prestado. 
314 Eu acho que seria de grande valia se a biblioteca instalasse uma 

máquina de café, tipo aqueles da Baristo. Outra coisa que também faz 
muita falta foi o xerox que foi retirado. 
Acredito, também, que poderia ser realizado um projeto para 
conscientizar as pessoas sobre o espaço da biblioteca como um espaço 
de estudos, porque infelizmente há muitas pessoas que não têm o 
mínimo senso de educação e respeito pelo espaço, pois ficam gritando 
e rindo alto nas salas destinadas a estudos em grupos, desrespeitando 
completamente as pessoas que tentam estudar ali. É triste ter que 
pensar numa ação dessas em uma universidade pública federal, mas 
tem gente que realmente não sabe respeitar o espaço da biblioteca. 

315 Eu acho a localização dos livros nas estantes de muito difícil 
compreensão. Tu faz a busca no site e pega os números e letra da 
localização de um livro, por exemplo, mas é muito complicado entender 
esse sistema. 

316 Estou relativamente satisfeita com a infraestrutura e atendimento da 
biblioteca setorial do CT. 
Apenas sugiro que aumentem o número de tomadas ou comprem 
réguas ou adaptadores em "T" (tanto para biblioteca, quanto para as 
salas de estudos individuais e em grupos) para disponibilizar maior 
número de tomadas, pois como fazemos muitos trabalhos utilizando 
diversos software (autocad, etc) há necessidade e pouco 
disponibilidade de tomadas. 

317 Esse sistema de ter que passar o livro por alguém na portaria antes de 
sair da biblioteca está chato, é uma burocracia desnecessária, a 
desmagnetização pode ser feita pelos mesmos funcionários que fazem 
o empréstimo. 
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318 Espaços onde possamos levar a mochila/pasta e que tenham tomadas. 
319 Espaços mais confortáveis para leitura dos livros dentro da biblioteca, 

tanto individuais quanto para grupos, maior divulgação dos serviços 
existentes, principalmente no momento de ingresso na faculdade. Maior 
orientação dos professores para acesso as Normas Brasileiras pela 
universidade.  
Poderia existir eventos que fomentasse mais o hábito de ler dos 
estudantes, destacando e conscientizando sobre importância da leitura. 

320 Espaços de lazer. 
321 Espaço de leitura Livre, com poofs, ambiente de acomodação que 

permita leituras alternativas ao conteúdo estudado na universidade 
322 Espaço de estudo 24h, nem precisa ter o acesso aos livros, só o espaço 

já está ótimo. 
323 Espaço de convivência com tapetes, almofadas, etc. 
324 Espaço bastante agradável 
325 encontro com autores 
326 Em uma época em que os livros e materiais digitais vem ocupando um 

espaço cada vez maior no mundo acadêmico, acredito que a infra-
estrutura no que diz respeito à boa conexão wifi, tomadas e ambientes 
com alguma climatização trazem mais benefício para o aluno do que um 
acervo muito variado. Das obras impressas, acho interessante focar em 
ter um bom volume de obras clássicas em bom estado, que costumam 
ser base dos cursos (como livros de anatomia, fisiologia e farmacologia 
por exemplo), em vez de ter poucos exemplares de muitas obras 
diferentes. 

327 Em si parte dos serviços que são disponibilizados pela biblioteca,site e 
aplicativo tem a déficit de que as informações úteis não chega de forma 
eficiente ao aluno seja ele calouro ou veterano,  as informações ficam 
tão escondidas no próprio site dos serviços ( o que por si não é o 
problema ) que fica impossível achar de forma dinâmica. Mesmo que 
não se possa mexer na estrutura de organização de dados necessita 
que se tenha Corta Caminho ou um FAQ bem explicito para que os 
usuários possa ter essa saída a ponto que se poderia  recorrer a um 
guia virtual que faria perguntas ao usuário ou que deixaria no acesso 
dele as perguntas preestabelecida e direcionaria de como chegar na 
informação ou abriria a pagina em questão.O ponto chave da 
explicação do problema é que falta uma estrutura dinâmica de 
organização das informações faz com ele não consiga achar a própria 
informação. 

328 É urgente a melhora no sistema de envios de avisos por e-mail. Hoje 
(17/10), eu recebi um e-mail informando que um livro reservado estava 
disponível para mim e que eu deveria retirá-lo até o dia 12/10. Quando 
acessei o sistema, a mensagem era de que eu havia perdido a retirada 
do material. Fui até a Biblioteca Setorial do CCSH e ninguém tinha 
chegado ainda para abrir a sala, sendo que já era 9h40 (a moça da 
portaria informou que o local deveria abrir às 9h). Isso é um descaso 
com o aluno, pois se eu reservei o livro é porque preciso dele. Efetuei 
nova reserva e agora sou a quinta pessoa na fila. Tentei contato 
pessoalmente para resolver isso e não consegui. Então, estou 
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aproveitando este espaço para manifestar minha completa insatisfação 
com o serviço. Além disso, o sistema de pagamento do boleto das 
multas é completamente sem condições, porque não tem cabimento eu 
enfrentar uma fila no BB, para pagar um boleto de R$1,25 como já 
aconteceu. Com certeza, deve haver outra alternativa, basta ter boa 
vontade e, principalmente, iniciativa de fazer um trabalho bem feito, não 
apenas se acomodar na cadeira de um cargo público. 

329 É péssima a ideia de ter que pagar o boleto atrasado no banco. Isso 
toma muito tempo e as vezes demora pra conseguir pagar. Deveria ter 
a opção de pagar diretamente na biblioteca com dinheiro ou cartão 

330 Divulgas mais os serviços e espaços disponíveis aos alunos. 
331 Divulgação 
332 Disponibilizar mais computadores para uso geral na biblioteca setorial 

do CT e melhorar o sistema de climatização em algumas bibliotecas 
como a setorial. 

333 Disponibilizar mais capacitações sobre portal de periódicos ou ao 
menos promovê-las periodicamente. 

334 Disponibilização online de teses, dissertações e tcc 
Busca facilitada de periódicos e artigos produzidos por professores ou 
alunos da instituição 

335 Diminuição das conversas dos alunos dentro da biblioteca. Sei que isso 
não está sob o controle da biblioteca, mas a falta de respeito dos alunos 
em relação a isso chama a atenção. Não há silêncio dentro da 
biblioteca, o que dificulta a leitura. 

336 Deveriam ter totens de retirada eletrônica visto que se vê na Central 
bastante funcionários ociosos que foram contratados para 40 horas, 
ficam 06 e a maior parte do tempo nas redes sociais, lendo jornal e 
jogando conversa fora. Poderiam ser mais úteis em outras áreas da 
Ufsm que necessitam e tem mais trabalho. 

337 Deveriam colocar mais salas de estudos reservadas. Por que só tem 
uma e mesmo assim são muitos grupos de alunos que querem estudar 
pra apenas uma sala. 

338 Deveria ter sofás. 
339 
 

Deveria ter aviso de que os livros foram reservados, para ser possível a 
devoluçao sem multa. Não vejo sentido de um serviço de renovação se 
você de surpresa descobre que não pode renovar e toma multa de 
qualquer forma. 

340 Deveria ter algum material para auxiliar o estudante a procurar os livros 
no acervo. 

341 
 

Deveria ser melhor divulgado vários desses serviços, pois não tinha 
conhecimento de vários deles. 

342 Deveria se ter maior divulgação das diversas formas de uso do acervo, 
estudo há mais de 12 anos na UFSM e muitas delas, citadas no 
questionário, nunca ouvi falar. 

343 
 

Deve ser melhor divulgado, para uma maior abrangência. 

344 desenvolver um app só das bibliotecas que envie notificações e deixe 
acessível os portais e os empréstimos de materiais que geral não 
conhece 

345 Desejaria que houvesse maior espaço para estudo, bem como 
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trabalhos em grupo e assentos para que os alunos pudessem melhor 
desfrutar do espaço. 

346 
 

Deixar mais evidenciado a existência dos espaços aos alunos. Por 
exemplo: como vim de outra instituição, tive cadeiras das quais adiantei 
e não participei de eventos introdutórios de iniciação do curso, portanto 
desconhecia de alguns espaços. Acredito que a pesquisa seja de 
responsabilidade do aluno, mas cartazes e publicações mais frequentes 
via e-mail e outras redes, podem facilitar o interesse dos mesmos. 

347 Cuidar melhor do acervo, principalmente de materiais antigos. Já 
trabalhei em Biblioteca Setorial e sei sobre a situação de muitos livros 
(até novos que não são catalogados e ficam em caixas), principalmente 
daqueles considerados ''velhos'' e que ficam em cantos. Além disso, 
uma maior fiscalização nas setoriais, pois já busquei diversos livros, 
como os do Umberto Eco e nunca estão nas estantes. 

348 Criar mais salas de estudo individual e grupo, fazer cursos de 
capacitação para pesquisar os arquivos da biblioteca 
Deve ser aumentado o prazo pra renovar os livros, por exemplo 15 dias 
para renovar 

349 Creio ser necessária a ampliação do sistema de pagamento de multas. 
350 Considero os serviços das Bibliotecas da UFSM muito bons e julgo que 

estão chegando muito próximos de num nível de excelência, seja na 
organização , seja nos espaços disponibilizados e na quantidade de 
livros e periódicos ofertados. 

351 Conheço o acesso às normas ABNT e MDT-UFSM via on-line, mas 
tenho dificuldades em acessar, não entendi como se utiliza a 
ferramenta. 

352 Computadores para pesquisar a vontade, e também mais cabines 
353 Como não utilizo os espaços disponíveis, a sugestão é que sejam 

melhor divulgados os já existentes. 
354 Como acadêmica durante 4 anos no CEFD e há 1 ano no CCSH noto 

que não há sinalização ou orientação para quem não costuma 
frequentar as setoriais. Mesmo sendo no mesmo prédio (como no cefd) 
ou um prédio exclusivo (CCSH) os acadêmicos precisam sempre 
recorrer a internet pra saber onde ficam os lugares. Biblioteca do CCSH 
maravilhosa! Acervo CEFD antigo demais. 

355 Com a crescente disponibilização de acervos eletrônicos, a 
necessidade de ir pessoalmente até a biblioteca está se tornando cada 
vez menor. Acredito que, para os próximos anos, o desafio da biblioteca 
será investir em tecnologias, migração contínua para os acervos digitais 
e utilização dos espaços físicos para aquelas atividades que não podem 
ser realizadas por meio da internet. Só não sei dizer bem quais são. 

356 Colocar na editoração eletronica de acesso do estudante livros que por  
exemplo são úteis, mas não tem mais reimpressão, o que são utilizados 
pelos professores mas devido ao combate a pirataria(xerox), poucos 
alunos tem acesso. 

357 Colocação de um espaço com cafeteria. 
358 Colocação de ar condicionados no 2° andar da BC e melhores 

computadores na BC. 
359 Climatização das bibliotecas, é inviável estudar na BC no verão por 
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exemplo. 
360 
 

Capacitações (ABNT, MDT) nos PPG ou na própria BU, mas divulgadas 
aos PPGs. 

361 
 

Boa noite gostaria de deixar como sugestão para a entrega de livros 
que houvesse nos prédios da UFSM caixas coletoras de livros para que 
facilitasse a entrega do mesmo. Vi um sistema parecido na 
Universidade de Direito de Montevideo, sugestão a ser analisada, pois 
muitas vezes atrasamos os livros por falta de tempo de passar na 
biblioteca ou até mesmo o esquecimento. 

362 Biblioteca do CCSH, que é a que eu frequento, é maravilhosa. Os 
únicos pontos negativos é que tem uma parte em que as tomadas não 
tão funcionando, aí se tem muita gente usando computador ficamos 
meio apertadinhos num lado só da biblioteca, mesmo tendo cadeira e 
mesa pra todos em função disso. A segunda coisa é mais da falta de 
noção de algumas pessoas que vão lá papear, mas aí acho que não 
tem como a biblioteca resolver né 

363 Biblioteca da antiga reitoria precisa melhorar muito, atualizar os livros e 
permitir a entrada dos estudantes é essencial 

364 Biblioteca ccne: Quadros disponíveis para os alunos escreverem além 
daqueles ofertados nas salas individuais, seria interessante colocar na 
parte terrea de estudos,  e como essa parte não tem muito espaço 
poderia ser ampliada tendo em vista que há muitas prateleiras com 
espaços ociosos, e tambem uma central com papéis para rascunho 

365 Banheiros (nelas e nas proximidades) podem ser melhorados e podem 
conter produtos de higiene e papel higiênico.  
Ambientes das bibliotecas podem ser refrigerados. 

366 Avisar vencimentos. 
367 Avaliação com base na biblioteca da Antiga Reitoria, que hoje está 

reduzida e provisoriamente em uma sala pequena. Não é comentado 
pela Coordenação sobre previsão de mudança para um local mais 
adequado. 

368 Auxilio para encontrar os livros nas prateleiras 
369 Aumento do espaço para estudos na biblioteca do campus Frederico 

Westphalen. 
379 Aumentar o número de livros por estudante, por exemplo, um estudante 

do CT faz faz no mínimo 7 cadeiras e só pode pegar 5 livros. 
371 Aumentar o acervo, principalmente digital 
372 Aumentar a divulgação dos serviços que já são prestados pela 

biblioteca, seja em destaque no site, na página do facebook, em murais, 
por e-mail, ou mesmo em visitas as salas de aula, considerando que o 
não conhecimento da existência desses serviços, torna o seu objetivo 
não efetivo, acredito ser um ponto muito importante. 

373 Aumentar a área de convivência 
374 assinaturas de mais revistas e que estas sejam mais atualizadas. 
375 As teses e dissertações não tem estado disponíveis online como antes. 

Gostaria de poder acessá-las mais rapidamente. 
376 As salas de estudos em grupo e individual fecham muito cedo 
377 As salas de estudos das bibliotecas geralmente são usadas para 

estudos individuais e quando um grupo quer estudar se depara com 
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ocasionalmente com elas ocupadas por particulares. O que fazer? Não 
dá para ficar no salão e estudar em grupo, que é um lugar de silêncio, e 
também fica inconveniente pedir para alguém que está estudando nas 
salas pedir para ceder o espaço. Seria relevante se algumas salas 
forem reservadas para grupos. 

378 As respostas que se deram afirmando que pouco utilizo os serviços das 
bibliotecas foram dadas em razão de que moro em outro estado. Faço 
doutorado, já cumpri todas as disciplinas e estou em processo de 
elaboração da minha tese. Mas, nos semestres em que fazia as 
disciplinas do curso e morava em SM, utilizava regularmente os 
serviços das bibliotecas. 
Algo interessante que tenho a sugerir é a criação de espaços de 
autoatendimento para os estudantes fazerem empréstimos e 
devoluções com equipamentos eletrônicos. Facilitaria a vida dos 
usuários e dos servidores que atuam na biblioteca. Contudo, sei que a 
objetivação disso demandaria recursos financeiros que talvez a 
universidade não disponha. Mas seria um bom projeto de ação futura. 
Algo interessante também que gostaria de sugerir é a criação de 
etiquetas que identificassem quais áreas de conhecimento são 
contempladas em cada uma das estantes e seções das diferentes 
bibliotecas da UFSM. Numa ocasião em que não havia internet no 
Campus, tive sérias dificuldades de localizar uma obra na Biblioteca 
Setorial da Psicologia porque não fazia ideia da organização daquele 
espaço, de como as obras estavam dispostas nas estantes e espaços 
da Biblioteca. Se o espaço tivesse etiquetas informativas de quais 
temas poderiam ser encontrados em cada uma das estantes, a busca 
seria mais facilitada no dia em que procurava por obras específicas, em 
que o sistema da biblioteca estava fora do ar. 
Sem mais, espero ter contribuído com a pesquisa! 

379 As poucas vezes que fui na biblioteca, o que mais me chamou a 
atenção foi a falta de consideração entre as pessoas que a utilizam, e 
ficam conversando e atrapalhando. Acredito que o espaço não é para 
isso. Outro ponto, é a pouca divulgação do que a biblioteca pode 
oferecer, acredito que pode ser divulgado em mais locais e páginas. 
Sugiro melhorias no sistema da biblioteca, porque ocorreu que retirei 
alguns livros e renovei no sistema, mas acredito que não salvou, porque 
obtive uma multa alta em função dos dias e da quantidade de livros, 
isso ocorreu mais de uma vez. 

380 As bibliotecas são os melhore lugares na minha opinião melhores 
lugares para estudar não há e fico boa parte do meu dia lá vou nelas 
quase diariamente ficando até 6 horas por dia as vezes mais do que 
tenho dormido e uma coisa boa seria lugar para dormir parece meio 
abusado mas seria muito bom 

381 As bibliotecas que frequento da UFSM são de ótima qualidade. 
382 As bibliotecas que frequento aqui no Campus 1 da Ufsm são a do CCR 

e do POLITÉCNICO. Sempre fui muito bem atendido todas as vezes 
que precisei que algum serviço ou material de consulta. Assim, gostaria 
de parabenizar a todos os funcionários que nelas atuam. 
Sem mais. Att., Fábio 

383 As bibliotecas estão perfeitas, o problema é com os alunos que não 
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sabem utilizar esse espaço tão maravilhoso!! 
384 As bases de dados de E-books (Minha Biblioteca, E-volution) perderam 

muitos livros necessários para as cadeiras mais básicas, então nunca 
há livros físicos para toda a comunidade. 

385 Armários para guardar os objetos, muitas vezes, estão estragados. 
Identificar melhor nas prateleiras quais os livros estão ali, códigos, etc. 

386 Ar condicionado na central 
387 Aquisição de novos livros para área da saúde 
388 apresento dificuldade em utilizar a minha biblioteca em outros lugares 

fora da ufsm 
389 Apesar de não frequentar muito a biblioteca, ela tem bons serviços. 
390 Apesar de eu não conhecer todos os serviços, acho que a estrutura e 

qualidade no atendimento são nota 10. Assim como o app da ufsm 
digital. Eu ainda utilizo muito livros físicos e acho que boa parte deles 
pode ser atualizada. Há muitos livros antigos demais cujas informaçoes 
nem são mais utilizadas. Fora isso, amo a biblioteca. 

391 Ampliar quantidade de livros para emprestar e aumentar quantidade de 
guias na mesma. 

392 Ampliar os livros online 
393 Ampliar o horário de atendimento até as 22:00 horas novamente, ao 

menos na área de convivência da biblioteca central. 
394 Ampliação dos acervos físicos e digitais em áreas que não sejam do 

grupo STEM, já bastante privilegiados. 
395 Ambiente mais jovem...aconchegante 
396 Alguns computadores das bibliotecas são extremamento velhos e por 

isso não funcionam para realizar pesquisas simples. Exemplo: o da 
entrada da Biblioteca do CT. 

397 Ajudaria se nas bibliotecas tivesse uma conexão a internet melhor 
398 Adquiri os livros indicados pelos professores, por este motivo não 

procurei a biblioteca. 
399 adoro a do CCSH <3 
400 
 

Acredito que o Centro de Tecnologia deveria tomar mais cuidado com o 
acervo da biblioteca do CT, tendo em vistas os últimos acontecimentos. 
O próprio ambiente interno poderia ser melhorado, tendo como exemplo 
a biblioteca do CCNE. 

401 
 

Acredito que deveriam utilizar de uma forma adequado o espaço que foi 
recém construído no subsolo. sempre que desço lá fico chateado de ver 
dinheiro público gasto com um espaço vazio, sem sentido e muito 
menos sem uso. Dessa forma, sugiro oferecer esse lugar como um 
espaço de leitura com um ambiente calmo, com sofás, poltronas, redes, 
plantas e decoração sustentável. Sem dúvida seria muito bem utilizado 
por toda a comunidade acadêmica. 
Sugiro ainda que realizem manutenção nos computadores disponíveis 
para consulta ao material, pois sempre que vou pesquisar o acervo tem 
1 ou 2 com problemas. 
Outra coisa que não gosto é de deixar a bolsa ou mochila nos armários 
para poder entrar na biblioteca. Já não tem sensores que disparam 
caso saia com algum material do acervo??? Então por que ainda temos 
que deixar a mochila no armário??? Ao deixar a mochila no armário, 
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tenho que carregar nas mãos o notebook, carregador, caderno, estojo, 
livros e demais matérias. Isso é desconfortável. Várias vezes deixei de 
ir a bibliotec 

402 Acredito que deva existir áreas separadas para estudar em grupo e 
individual, o barulho dos grupos de estudo atrapalham quem está 
sozinho 

403 Acredito que a bliblioteca poderia ter mais espaço e mais 
acessibilidades as pessoas com deficiência 

404 Acredito que a biblioteca, assim como, outros setores da universidade, 
deveriam utilizar software livre em todos seus computadores, como o 
GNU/Linux. Seria melhor para a manutenção dos mesmos assim como 
a segurança dos usuários e dos sistemas. 

405 Acredito que a biblioteca deveria ter mais espaços para convivência, 
são poucos os espaços para leitura com relação a demanda da 
universidade. 

406 Acredito que a Biblioteca Central da UFSM possa melhor a qualidade 
dos computadores oferecidos para acessos aos alunos, pois a maioria 
tem seus sistemas antigos e desatualizados, além de alguns sempre 
estarem fora de operação ou não ligarem. E outro ponto seria os 
armários para guardas as bolsas, que alguns estão quebrados e a 
maioria não tem as chaves. 

407 Aconselho a contratação de um comunicador social, se ainda não há, 
ou alguém que fique responsável somente pelo Facebook. Um relações 
públicas seria ótimo. Divulgação de conteúdo criativo nas redes sociais 
para estimular o acesso às livros e também ao demais serviços da 
biblioteca, pois a maioria dos alunos não tem nem noção de que pode 
se reunir em grupo pra fazer trabalhos num local adequado. 

408 Acho uma falta de respeito de quem trabalha na biblioteca e fica 
conversando enquanto alguns querem estudar 

409 Acho sistema Emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU) para 
taxa de atraso muito arcaico. É ruim ter que fazer todo um processos 
para pagar valores ínfimos. 
Deveria haver um modo de entregar livros quando a biblioteca está 
fechada nas greves, por exemplo. (não sou contra greves) porque não 
deveria precisar voltar outro dia para entregar. 
Os horários imitados da biblioteca do CAL são péssimos 
Procurei um dicionário de espanhol na antiga reitoria a não tinha. Achei 
péssimo. 

410 Acho que tem espaços ótimos na biblioteca, mas me incomoda o fato 
das pessoas não utilizarem para estudar e sim para conversar. Não 
estou me referindo ao espaço de convivência, mas outros locais, como 
por exemplo onde está o acervo e os computadores e infelizmente os 
funcionários não se posicionam quanto a isso. 

411 Acho que poderia ser melhorado o sistema de pagamento de multas da 
biblioteca, e sair tudo numa GRU só, que poderia ser emitida pela 
biblioteca central, e não necessitar levar o comprovante mas que 
entrasse no sistema assim que o pagamento fosse realizado ou no caso 
em até 72 horas como é com outros tipos de boleto de cobrança 

412 Acho que o prazo para entregar deveria ser maior, mesmo com a 
renovação.E também quando o livro é reservado e você nem fica 
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sabendo, então não consegue rernovar e tem que ir até a bilbioteca em 
um dia que não tem aula, só para entregar e não atrasar, do contrário 
pagará multa. Acho que a reserva teria que ser como uma lista de 
espera, quando a pessoa entregar, reter o livro no setor de empréstimos 
e separar para a pessoa, mas não poder reservar e já ter que entregar 
um livro só porque a pessoa reservou um dia antes de você ter 
renovado. Entendo que é um meio de agilizar o uso e acesso dos livros 
para todos, circulação, mas acho que enquanto o usuário não tiver 
intenção de devolver e estiver no limite de renovações ele tem 
prioridade na consulta do material no seu tempo. 

413 Acho que o ponto a melhorar é sobre aquisição de conteúdo online que 
ainda é limitada. Outro ponto é que deveria ter algum processo de 
requisição de livros para questões com mais urgência, pois demora 
para o processo de aquisição. Deveria também criar um aplicativo para 
facilitar o acesso ao acervo da biblioteca, algo como o kindle por 
exemplo. 

414 Acho que o espaço de convivência poderia ser maior, ou até naquela 
parte do meio do prédio(biblioteca CCR), com pofis, sofás, cadeiras, 
etc... Acho que seria muito usado. 

415 Acho que o curso de odontologia foi prejudicado quando tiraram a 
nossa biblioteca da antiga reitoria porque iríamos ir para o campus no 
prédio novo. Logo, nem fomos para o campus, nem temos previsão  de 
ir, e estamos a 1 ano ou mais sem biblioteca ali no centro, passamos o 
dia todo no prédio e acabamos não tendo tempo de ir ao Campus. 
Outra coisa ruim após tirarem a biblioteca é que ficamos sem local de 
estudos, tendo que estudar nos corredores e escadas do prédio. Minha 
sugestão é ou devolver  nossa biblioteca ou vamos com o curso para o 
prédio novo no campus. 

416 Acho que deveríamos ter mais informação sobre os serviços das 
bibliotecas e também acredito que o espaço para estudos é essencil, 
mas de nada adianta, se nos horários em que os alunos gostariam de 
utilizá-lo (hora do almoço), a biblioteca está fechada. 

417 Acho que deveria ter um site ou aplicativo que permitisse maior 
conhecimento e facilitasse a utilização dos serviços da UFSM 

418 Acho que a biblioteca do CT poderia ter um espaço de estudo melhor, 
como a do CCNE. 

419 Acho o serviço da biblioteca muito bom 
420 acho necessário um espeço maior na biblioteca setorial do centro de 

educação, não há sala de estudo integrada a biblioteca e poucos 
computadores para realização de trabalhos. 

421 Acho interessante ter acesso aos TCCs e TFGs de todos os cursos da 
UFSM e forma digital 

422 Acho bastante difícil encontrar os livros pelos códigos disponibilizados 
no acervo. Seria interessante se isso fosse facilitado. Também, o 
pagamento de multa por boleto também poderia ser mudado a forma, 
sendo possível o pagamento na hora. 

423 Acho a biblioteca do campus excelente. Embora não tão grande, posso 
obter a grande maioria dos materiais que necessito, além de que o 
atendimento é excelente, excepcionalmente quando comparado a 
biblioteca de outras universidades em que estudei anteriormente. 
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424 A taxa de devolução deveria ser com pagamento on line. Facilitaria 
absurdos. 
Poderiam fazer pesquisas entre os professores para saberem sobre os 
livros indicados durante as aulas, e assim teriam condições de terem 
mais volumes do mesmo. Sentimos sempre a ausência de volumes 
extras. 

425 A situação da Biblioteca Setorial do CT está bem complicada. A cada 
chuva forte precisa ser interditada. Precisa de reparos com urgência. 

426 A sala de convivência tem um espaço muito pequeno e pouca internet 
para a quantidade de alunos que a usam. 

427 a questão 2.10 não há resposta para minha situação...não tenho 
capacitação para utilizar bases de dados da Capes, mas ao mesmo 
tempo utilizo muito. Muitas vezes na tentativa e erro, lendo manuais de 
guia, que nem sempre dão certo. 

428 A pesquisa no acervo ser de mais fácil visualização e organização. 
Tendo como filtrar por bibliotecas, e não aparecer todas juntas. Mas de 
forma geral, o espaço disponibilizado pelas bibliotecas é de extrema 
importância para estudo em grupo, e individual. 

429 
 

A identificação dos livros na prateleira poderia ser mais simples. E 
tendo em vista o grande acervo as mesmas identificações poderiam ser 
repetidas com indicação da área do conhecimento como método para 
diferenciar. 

430 A Biblioteca UFSM dispõe de uma relação extensa de serviços para 
atender seus usuários. O seu acervo é diversificado e, em todas as 
oportunidades, encontrei disponíveis os exemplares que busquei, 
sempre em muito bom estado de conservação. O atendimento e os 
aplicativos são extremamente "descomplicados" e suas regras de 
utilização claras e justas. Ou seja, a Biblioteca UFSM destaca-se pela 
sua excelência. 

431 A biblioteca setorial possui muito eco, o que dificulta o estudo no local. 
Além disso, um outro detalhe é que ter um bebedouro no local ajudaria 
muito a hidratação dos estudantes. 

432 A biblioteca setorial do centro de ciências rurais não possui banheiros 
no prédio, que para utilizar o mesmo tem que deslocar para outro 
prédio, e nem computadores de livre acesso, que facilitaria realização 
de alguns trabalhos e pesquisas em geral. 

433 A biblioteca setorial do CCSH necessita da aquisição de mais livros, 
muitos livros só possuem 5 ou 6 exemplares e muitas vezes uma turma 
inteira precisa do livro, pois o professor avisa que fará provas baseadas 
nesses livros. Esse fato acontece cotidianamente comigo e meus 
colegas no curso de Ciências Econômicas. Deve haver um meio de 
vocês verificarem que há livros que praticamente nunca ficam 
disponíveis.   
Parabéns pelo atendimento dos funcionários, são muito educados e 
simpáticos. 

434 A biblioteca que uso é a do CTISM, onde tem apenas duas mesas, não 
tem espaço para nada, nem computador para uso, não esta aberta no 
meio dia, momento no qual mais gostaria de puder usa-la, pois após 
almoço no RU não há lugar no CTISM para ficar até a hora da aula. 

435 A biblioteca é um lugar muito importante para estudos, me sinto 
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confortável nas cabines individuais. Todos os lugares com acesso a 
internet também é importante para pesquisa, comunicação com os 
colegas, etc. Os computadores também ajudam muito nos estudos, 
para quando precisa ler algum material digital. 

436 A biblioteca é um espaço de socialização e estudo muito útil e 
agradável. Não tenho nenhuma queixa, somente elogios aos 
funcionários e ao espaço. 

437 A biblioteca é sensaaacional! Um prédio enorme e bem iluminado. Mas 
talvez pudessem dividir a área de convivência um pouco mais. Um 
cantinho mais escuro e quieto pra quem vai tirar a sesta, algo mais 
reservado aos que vão estudar mas têm preguiça ou não têm tempo de 
deixar os pertences nos armários... Aliás, eis algo que me irrita às 
vezes; poderia haver um cantinho em que tivéssemos acesso a áreas 
de estudo em grupo, mesas e etc, mas sem precisar deixar as bolsas 
nos armários. Além disso, seria muito legal ter ventiladores na parte do 
subsolo, eu acho muuito abafado lá embaixo, mesmo que seja meu 
cantinho favorito de estudar. 

438 A biblioteca é muito ampla, possui muitos serviços que muitas vezes 
não temos ideia que existem. Acredito que deveria ter alguma 
plataforma ou alguém que pudesse mostrar e explicar a tudo que 
podemos ter acesso. 

439 A biblioteca do direito na ufsm, que fica localizado na antiga reitoria no 
centro, é extremamente precária. Pra dizer a verdade, nem poderíamos 
chamá-la de biblioteca, porquanto sequer lugar de estudo existe. Pelo 
contrário, não existe nada. Apenas um micro-espaço que assemelha um 
"barzinho". Uma vergonha institucional. Uma vergonha de quem se diz 
lutar pela educação, e sequer tem acesso a uma biblioteca decente. 

440 A biblioteca do CT poderia ter salas de estudo coletivas e/ou individuais, 
com tomadas (muitas, aqui é o centro de tecnologia!!) e ambiente 
climatizado. Já que a sala de estudos do anexo C geralmente não 
possui cadeiras para todos os alunos e pouquíssimas tomadas (além de 
ser um ambiente escuro e com pouca ventilação - fede quando tem 
muita gente). 

441 A biblioteca do CT poderia ter mais espaço para estudos individuais, 
poderia ter computadores com acesso a internet disponíveis aos alunos. 

442 A Biblioteca do centro deveria conter todos os livros de DIREITO, bem 
como ter ESPAÇO PARA ESTUDAR individualmente e em grupos, 
ESPAÇO PARA ENTRAR DA BIBLIOTECA E LER/PROCURAR OS 
LIVROS QUE QUER. A Biblioteca do Centro é uma VERGONHA, ainda 
mais para um curso de direito, o qual exige tanta leitura e pesquisa. 

443 A Biblioteca de Cachoeira do Sul ainda necessita de mais livros, 
principalmente os de disciplinas onde há maior quantidade de alunos 
regularmente (todo semestre). No caso, seria interessante se houvesse 
algum tipo de pesquisa de modo a elucidar quais disciplinas teriam 
maior demanda de livros pelos alunos, assim como descobrir quais são 
as obras utilizadas com mais frequência pelos professores. 

444 2 semanas atrás eu não recebi o email lembrando da renovação do livro 
e esqueci de renová-lo. Fui comentar isso com a bibliotecária e ela 
simplesmente disse grossamente que não se deve confiar na internet. 
Achei injusto pois por uma falha técnica tive muita dor de cabeça tendo 
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que voltar para casa para buscar o livro e pagar o atraso numa fila do 
banco onde gastei quase uma tarde toda. Então minha sugestão seria 
por um aviso que o sistema é falho, como a bibliotecária me disse, para 
deixar os alunos mais atentos ou que houvesse uma revisão e conserto 
da falha. Grata pela atenção 

     Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE K - QUESTÃO ABERTA DO QUESTIONÁRIO (2.21) – RESPOSTAS 

DOS PROFESSORES 

1 Um espaço de convivência, anexo a Biblioteca. Para troca de livros 
pessoais, estimulo à leitura e um bom bate papo. 

2 Tenho feito pouco uso da biblioteca, infelizmente. É um espaço que eu 
ocupava muito e achava muito bom. 

3 Sugiro uma maior divulgação principalmente para os alunos dos recursos 
oferecidos pela biblioteca...os ebooks, por exemplo, são fantásticos 
porém quando se pede para o aluno acessar um ebook na minha 
biblioteca são raríssimos os alunos que sabem como fazer. Eu sei que é 
difícil mas quem sabe pelas mÍdias sociais seja possível divulgar mais e 
os alunos mais "ligados". Eu sempre que fico sabendo de algum evento 
divulgo entre os alunos...aquele minicurso de como pesquisar nas bases 
de dados oferecido pela biblioteca é muito bacana, porém pouco eu vejo 
o pessoal comentando. Outra ideia bem legal é ter no site de biblioteca 
um vídeo, bem moderno, explicando como utilizar algumas 
ferramentas...as vezes eu peço durante a aula para os alunos acessarem 
um ebook eles até entram no "Minha biblioteca" mas eles nem sabem 
utilizar ou buscar...sendo que é bem simples. 

4 Sugiro que o tempo de empréstimo de materiais à professores tenha um 
período mínimo mais estendido, como por exemplo, um mês. Isto já 
acontece em outras Universidades, como a UFSC, e é muito bom. 

5 Sugiro que o prazo de empréstimo seja modificado. 
No caso dos livros que são usados por nossos alunos e professores em 
seus cursos, eles não são lidos em apenas uma semana. Principalmente 
os livros mais importantes. Eles são usados ao longo de todo o semestre.  
É claro, há livros que são lidos em um semana, ou usados para uma 
consulta rápida. Mas estes serão devolvidos nesse prazo, ou mesmo 
consultados dentro da biblioteca. 
Mesmo a leitura recreativa, que é extremamente importante, exige mais 
tempo do que isso. De novo, é claro, existem livros que lemos em uma 
semana ou menos. E de novo, eles serão devolvidos nesse prazo. 
As razões para mudar o prazo de empréstimo são:  
Primeiro, porquê não se lê um livro em uma semana, principalmente se o 
livro é didático e será usado em todo o semestre. 
Segundo, porquê se o leitor lê um livro em uma semana, ou quer fazer 
uma consulta rápida, ele devolve o livro antes deste prazo. 

6 Sobre a compra de livros, gostaria de registrar que vários livros, não 
esgotados, foram solicitados no ano passado 2017 e que até hoje não 
foram adquiridos. Os programas das disciplinas estão com as obras 
constante e encomendadas e os livros não constam da biblioteca. 
Gostaria de agilidade nesse quesito. 

7 Serviço de acesso remoto, via PC ou smartphone, para download de e-
books e periódicos, principalmente os periódicos do portal Capes. 

8 Seria muito útil se a biblioteca possuísse um local para estudo/reunião 
em grupo onde os professores pudessem discutir projetos, fazer 
apresentações para grupos pequenos e que os alunos pudessem se 
reunir para estudar em grupo em salas fechadas. Para os professores, 
seria especialmente interessante se a sala possuísse ar condicionado, 
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projetor, uma mesa para 6-10 pessoas e quadro. Um espaço assim 
certamente substituiria muitas salas de reuniões na UFSM que servem 
para reuniões uma vez por mês, ficando ociosas na maior parte do 
tempo. Além disso, também seria muito interessante se houvesse uma 
cantina ou café integrado com a biblioteca, de forma que as pessoas 
pudessem pegar livros para ler e sentar-se em um sofá ou espaço 
comum para ler e tomar um café, ligar seu computador, etc. 

9 Seria interessante que fosse guardada uma cópia em papel dos 
periódicos, mesmo os que tem on-line. Sei que o problema é espaço e 
manutenção, mas acredito que seria interessante. 

10 Seria interessante que a Biblioteca elaborasse e publicasse nas redes 
sociais materiais sobre:  
- Como fazer citação direta e indireta Exemplo:  
(https://bibliotecaucs.files.wordpress.com/2018/05/normas-3.png) 
- Apud 
- Como elaborar as referências (Livros, artigos, Eventos) 

11 Que na pesquisa online eu possa selecionar apenas livros. Sempre vêm 
dissertações junto na pesquisa. 

12 Precisamos de mais livros na biblioteca de Cachoeira do Sul (bibliografia 
básica e complementar - bem como livros de outras disciplinas, que não 
aquelas diretamente relacionadas aos cursos oferecidos em CS, que 
possam ser interessantes "também", mesmo sendo de outras 
áreas/assuntos). 

13 Pontos a melhorar: 
O comprovante do pagamento de multas por atraso poderia ser aceito via 
internet, endereço eletrônico. 
Eu esqueço de renovar os livros (mesmo com o envio de notificação), 
não me importo de pagar a multa. Entretanto, fico incomodada de ter que 
ir até o local levar o comprovante de pagamento...isto faz com que eu 
escolha outras formas de acesso aos livros, que não a biblioteca. 

14 Poderiam ser divulgados os livros adquiridos nos meios de comunicação 
para facilitar o conhecimento. Até para mostrar que a Biblioteca compra 
livros com frequencia. 
Poderia ter mais salas de estudos em grupos para os alunos. 
Precisa terminar a organização das prateleiras da Biblioteca do CCR, 
pois ainda está dificil de encontrar pela numeração. 

15 Para minha frequência de utilização, desde quando era aluna da UFSM 
(Graduação, mestrado e doutorado) até o momento enquanto servidora, 
acredito que os serviços ofertados pela biblioteca sejam adequados às 
minhas necessidades. 

16 Os serviços de pessoal associados à Biblioteca Central e às Bibliotecas 
setoriais que utilizo é questionável. Muitos servidores que deveriam 
cumprir seus horários não o fazem e há uma clara cooperação entre 
servidores, bibliotecários e gestores das bibliotecas no encobrimento de 
faltas, irregularidades, etc. 
As bibliotecas deveriam ser geridas e gerenciadas por servidores não 
bibliotecários.  
Bibliotecários deveriam ser bibliotecários! Pois raramente são bons e 
corretos gestores das bibliotecas em que trabalham. 

17 Olá! Fui sincera em minhas respostas. Sou professora e praticamente 



206 

nunca uso a biblioteca. Apenas na pesquisa por artigos... Sei que tem, 
mas não sei usar. Abraço 

18 O sistema está com problema na notificação de renovação, por isso 
tenho pago multa por atraso. Criaram a demanda do sistema e agora 
simplesmente afirmam que não funciona. Todas as bibliotecas possuem 
esse serviço qualificado que otimiza os acervos. 

19 O sistema às vezes avisa do prazo vencendo, outras vezes não, gerando 
dúvidas a respeito dos prazos. Minha sugestão é que avise sempre, ou 
não avise nunca. Mas de vez em quando induz ao atraso na devolução 
dos itens. 

20 O acesso à biblioteca poderia ficar mais visível no portal da UFSM 
quando acessado por celular. 

21 O acervo é muito defasado, com muita demora na aquisição d elivros. 
O tempo de empréstimo pára professores e pesquisadores também é 
muito curto. 

22 No meu caso, uso muito a biblioteca digital a qual atende minhas 
necessidades sem necessidade, por enquanto, de deslocamento físico 
até a mesma. 

23 nao consigo ter acceso ao repositorio do portal de periódicos da capes. 
nunca me reconhece como usuario 

24 Na verdade, faço uso de diversos serviços citados acima, como por 
exemplo o portal de periódicos da CAPES. Porém, acesso esses dados 
ou na escola onde trabalho, ou de minha residência. Não utilizo o espaço 
físico da biblioteca. 

25 Na verdade a biblioteca tem um número de serviços expressivos, por 
falta de tempo acabo não utilizando-os, mas em outros tempos já utilizei 
muito a biblioteca 

26 Muitos serviços desconheço; poderia haver maior divulgação, talvez. 
27 Melhorar atendimento por parte dos servidores! Das pouca vezes que 

precisei não levantam da cadeira para atender as pessoas! 
28 Mais luz na biblioteca, mais silencio na Biblioteca Central. 
29 Maior divulgação de serviços, além dos empréstimos e confecção de 

fichas catalográficas. Fiquei sabendo de vários serviços durante a 
resposta do questionário. 

30 Já utilizei muito a biblioteca, atualmente como tenho acesso pela internet 
a quase tudo, uso muito pouco os serviços da mesma. 

31 INtegrar o sistema de bibliotecas. Saí como doutorando, voltei como 
professor e tenho que refazer o cadastro em todas as bibliotecas 
setoriais que vou para retirar livros. 

32 Há livros na Biblioteca Central que, na minha opinião, deveriam estar 
disponíveis nas bibliotecas setoriais, tendo em vista a especificidade dos 
mesmo. Grato pela atenção! 

33 Gostaria que houvesse uma total integração da Biblioteca Central de SM, 
com os campi, de maneira que o aluno daqui de Frederico ou de 
Palmeira pudesse ter acesso a qualquer livro que estivesse disponível lá 
na Biblioteca Central para consultar e com o mesmo prazo de devolução. 
Se o lema dos campi é "Somos UFSM" porque temos que estar sujeitos à 
pouca diversificação de exemplares disponível nas bibliotecas dos campi. 

34 Gostaria que houvesse um serviço de recebimento e colocação no 
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acervo do material doado por professores e/ou projetos de pesquisa. 
Gostaria que o Manancial hospedasse material produzido pelos cursos 
de semanas acadêmicas e eventos, de forma ágil e fácil. 

35 Gostaria de salientar que o meu desconhecimento e muitas vezes o fato 
de conhecer e não utilizar, se justifica pq sou uma consumidora assídua 
de livros através da compra, tendo uma qualificada biblioteca em casa. 
Assim, como o conhecimento de livros para indicar aos meus alunos, se 
dão através da biblioteca setorial. Vejo que faltou opções no questionário 
que esclarecessem essa questão. 

36 Gostaria de receber o lembrete de renovação de material no dia da 
renovação e não dois dias antes como é atualmente. 

37 Email com informações para os professores 
38 EM Frederico Westphalen: Um espaço de lazer efetivo com acesso a 

internet, jogos para os estudantes. Sala de estudos individuais e em 
grupo. Uma infraestrutura adequada para a alocação da bibliotéca. 

39 É preciso um trabalho de renovação da visão sobre as bibliotecas da 
UFSM, demonstrando que são espaços modernos, que têm periódicos 
atualizados e boas referências para consulta. Os alunos passam um 
curso inteiro sem entrar na biblioteca e a instituição fazendo parecer 
normal. É preciso trabalhos específicos, por áreas, auxiliando ensino e 
pesquisa. 

40 Divulgar mais os serviços prestados pela Biblioteca junto aos professores 
e servidores via e-mail ou até mesmo whatsupp... 

41 Diminuir o tempo que a biblioteca leva para disponibilizar no sistema 
digital as dissertações e teses produzidas na própria instituição, o tempo 
de espera é de um ano!!! Absurdo para uma instituição que quer estar 
entre as melhores do país! Péssimo!!! 

42 Devido a grande variedade de serviços que fiquei sabendo por este 
questionário sugiro maior divulgação destes para os servidores da 
UFSM.  
Era uma participante assídua das bibliotecas mas com a facilidade de 
acesso digital diminui este acesso. 

43 Desconheço os serviços em questão na maioria dos casos. Obras 
lietrárias em minha área de formação e de atuação são bastante 
limitados no acervo da biblioteca setorial do meu campus. A maioria dos 
livros em minha área foram solicitados para compra mas raramente 
esses pedidos são efetivados. 

44 Como sugestão gostaria de deixar registrado que o empréstimo para 
docentes poderia ter um prazo maior, por exemplo, 15 dias, pois 7 dias é 
muito pouco. E normalmente utilizamos os recursos da biblioteca para 
preparação de aulas, dessa forma o período maior facilita a vida do 
docente. Obrigado! 

45 Como os avanços de disponibilidade digital dos materiais, as bibliotecas 
espalhadas pelo campus devem consolidar os acervos físicos em só um 
lugar -- a biblioteca central. Os livros atuais que uso em aula de 
graduação estão disponíveis na "Minha Biblioteca". Os artigos usados 
para pesquisa e ensino em pós-graduação posso obter no CAPES 
Periódicos. Os espaços existentes das bibliotecas setoriais podem ser 
usados para espaços de estudo, individuais ou em grupo. Nem precisa 
mais computadores, pois os alunos têm smartphone, tablete ou 
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notebook. No caso que um aluno não tem um desses dispositivos, pode 
instituir um sistema de emprestimo de tablete barato. 

46 Como docente, utilizo pouco os serviços de empréstimo da biblioteca, 
prefiro adquirir os livros, por dois motivos: o acervo carece de 
lançamentos e o período para devolução dos exemplares é muito curto (7 
dias), o que demanda constantes renovações. Eu tenho comprado os 
livros desde lançamentos ate livros que não estão disponíveis na 
biblioteca e emprestado para meus alunos. 
Penso que os serviços  prestados pela biblioteca precisam ser 
divulgados junto aos cursos, professores e alunos. Alguns serviços que 
conheço divulgo para meus alunos, como o comut, mas tem outros como 
as visitas orientadas que não sei como funciona e nem quais espaços da 
biblioteca podemos utilizar para fazer atividades com alunos. O serviço 
de ABnt/mdt precisa melhorar, eu costumo usar o da minha instituição de 
origem, a Ufsc,  que tem os modelos e exemplos de referências on-Line. 
As bibliotecarias de lá também dão minicursos dentro dos cursos para os 
alunos. Com relação ao repositório digital, ainda não sabemos como 
usar, precisamod divulgar os tccs de nossos alunos na plataforma, o que 
ainda não ocorreu. 

47 As vezes os livros que procuro estão em bibliotecas setoriais diferentes, 
com isso eu tenho que ir em duas ou três bibliotecas diferentes para 
retirar os livros que preciso. Entendo isso como um problema, sendo que 
todos podem estar disponíveis em uma mesma biblioteca (central) 

48 As bibliotecas estão muito melhores hoje em dia na UFSM, mas o acervo 
poderia ter mais livros. Talvez seja minha falha, mas ainda não conhecia 
muitos serviços. Vou tentar me informar. 

49 Ampliação do espaço da biblioteca setorial de Palmeira das Missões. 
Tanto para o acervo quanto espaços para estudo em grupos. Essa 
prática, a meu ver, favoreceria uma maior integração dos estudantes com 
a biblioteca, na medida em que o professor está junto para orientá-los na 
escolha da bibliografia mais adequada e até mesmo para consultar várias 
obras ao mesmo tempo. Atualmente é difícil levar uma turma até a 
biblioteca para que realizem estudos em grupos pois há poucas mesas e 
as conversas acabam atrapalhando quem está estudando 
individualmente. 

50 Alguma forma de informação e comunicação destes espaços que me 
parecem muito interessantes, aliás vou procurar conhecê-los melhor. 
Aprendi bastante respondendo o questionário, parabéns pela pesquisa! 

51 Adicionar o office da microsoft nos computadores da sala de informática. 
52 Acho que poderia ser melhor divulgado como se faz para solicitar a 

aquisição de novas bibliografias. 
53 Acho que minhas respostas devem ser relativizadas pois fui admitido 

como Professor há menos de um mês e desta forma ainda estou me 
familiarizando. 

54 Acho que eu é que tenho que me interar mais do que é oferecido. 
55 A biblioteca presta ótimos serviços. Alguns poderiam ser melhor 

divulgados. Utilizo com frequência semestral a sugestão de novos livros 
para o acervo, porém não recebo o retorno se as obras serão ou não 
adquiridas. Em algumas áreas o acervo de livros precisaria ser muito 
ampliado ainda, mas entendemos que não é recursos o suficiente. 
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56 A biblioteca do Campus Palmeira das Missões precisa aumentar seu 
acervo. Mas a equipe é muito empenhada em sanar dúvidas e prestar 
serviços de excelência a comunidade acadêmica, parabéns! 

57 1) O sistema entre as bibliotecas setoriais, relacionado a multas e 
atrasos, deveria ser integrado: por exemplo, poder emitir GRU, pagar 
multas, etc., em qualquer setorial. 
2) Os avisos de renovação, além dos dois dias de antecedência, 
poderiam ser re-enviados no próprio dia, para garantir a renovação ou 
devolução no prazo. 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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APÊNDICE L - QUESTÃO ABERTA DO QUESTIONÁRIO (2.21) – RESPOSTAS 

DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

1 Utilizei os serviços das Bibliotecas da UFSM enquanto aluna. 
Como servidora nunca utilizei, mais devido a falta de leitura habitual. 

2 Um espaço restrito para confraternização e tomar um café, que não 
atrapalhe por causa do barulho. 

3 Todas as bibliotecas deveriam ter acessibilidade e isolamento acústico. 
4 Sugiro os seguintes serviços/ações: Cinema na Biblioteca, Rodas de 

Conversação e Leituras em Grupo; 
Pontos a melhorar: climatização necessita ser mais abrangente, 
quantidade de espaços alternativos no interior da biblioteca com "pufs", 
redes de descanso e mais sofás; 
Comentário: As bibliotecas da UFSM necessitam ser reconhecidas e 
valorizadas como espaços de construção de conhecimento científico, de 
interação social e de fomento ao pensamento crítica,  para que talvez as 
melhorias desejadas tanto por alunos, quanto por servidores possam de 
fato relizadas com efetivo apoio da administração geral da UFSM. 

5 Sobre as bibliotecas em geral, mas a Biblioteca Central em específico: 
acredito que a biblioteca deva ter um espaço mais acolhedor, não 
apenas para estudo, com rede, chão com carpete ou tatames, com 
mobiliário aconchegante e conforto térmico. Acredito que deva haver 
algum local próximo na biblioteca (ou até mesmo dentro da biblioteca) 
para que se compre bebidas e lanches. O sistema de segurança deveria 
funcionar como em loja, pois é trabalhoso ter que deixar bolsas nos 
armários para fazer consulta rápida ao acervo ou até devolver um item 
(inclusive, muitas vezes a própria portaria se responsabiliza pelos 
materiais dos usuários neste caso, que deixam suas bolsas no chão 
próximo ao balcão da portaria). Acredito que seria positivo para a 
comunidade fazer rodas de debate, grupos de estudo ou até mesmo 
grupos de leitura sobre temas específicos ou sobre livros específicos; 
realização de oficinas práticas, tanto acadêmicas quanto pra 
entretenimento e aprimoramento pessoal (como stencil, criação textual 
(científica e literária), uso de mídias colaborativas, edição de imagem 
(vídeo e foto) e som, etc). Também acho subutilizado o espaço em frente 
à BC, que poderia ter árvores altas ou outra proteção solar e bancos, 
além de esculturas ou outros objetos lúdicos. A porta de entrada também 
deveria ser maior, pois, especialmente ao meio dia, há um grande fluxo 
de entrada-saída por um único espaço. As portas também não são 
acessíveis: maçanetas difíceis de segurar, portas metálicas pesadas, 
tanto para entrar na BC quanto para ir para o setor de empréstimo. O 
ambiente em geral parece triste e desanimador: poluição visual com 
muitos cartazes feios ou paredes nuas, sem cor. Acredito que um 
ambiente vibrante, com comunicação visual planejada ajudaria a tornar o 
ambiente acolhedor e, principalmente, direcionaria a atenção dos 
usuários para as informações relevantes. 

6 Serviço de alimentação no prédio para que nos momentos de fome o 
usuário pudesse alimentar-se, sem ter que sair do prédio. Espaço com 
livros de literatura contemporânea e sofás para leitura no local, como 
existem em algumas livrarias, por exemplo, na Livraria Saraiva, para 
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promover o gosto e o hábito pela leitura e preencher espaço de tempo 
entre uma atividade e outra, sem ter que levar o livro para casa. 

7 Seminário de orientação para a utilização dos serviços, 
8 Pouco utilizo atualmente o espaço da biblioteca, mas ja utilizei bastante, 

quando estudava, hj não há estímulos. Vejo outras instituições com 
convênios de descontos de até 75% para servidores nas faculdades e 
universidades particulares, aqui não temos vagas sem enem e nem 
convênios de descontos com as privadas. Estamos estagnados. 

9 Por utilizar muito pouco este serviço, não me sinto apta a contribuir com 
sugestões de serviços. 
De forma a divulgar estes espaços, poderiam ser realizadas mais 
matérias sobre as bibliotecas nos meios de comunicação que a UFSM 
possui, como mídias sociais, TV e rádio. 
Também poderia ser realizada uma parceria com a Progep, pensando na 
divulgação dos espaços para os servidores que ingressam (folders que 
orientassem sobre os serviços e sobre como utilizar). 

10 Penso que a biblioteca deva se tornar um ambiente cada vez mais de 
convivência e de aprendizagem. Com ofertas de oficinas diferenciadas, 
encontros, saraus, empréstimos de materiais diversos como guarda-
chuvas, sacolas para carregar os livros quando houver essa necessidade 
etc.  
-O processo de negociação de multa poderia ser agilizado e 
modernizado, existem bibliotecas que geram a GRU para pagamento 
sem a devolução do livro e o reempréstimo é efetuado sem problemas. 
Aqui nas Bibliotecas da UFSM ainda temos muitas burocracias que 
poderiam ser revistas, pois afastam o usuário da biblioteca e criam uma 
imagem de setor que não funciona. 
Ainda, um Núcleo de acessibilidade informacional é de suma 
importância, as bibliotecas da UFSM não são acessíveis quanto a este 
ponto de vista. As bibliotecas devem estar preparadas ou pelo menos 
trabalhando para o atendimento de toda necessidade informacional, na 
adaptação e empréstimo de materiais acessíveis para pessoas com 
deficiência, seja ela qual for. Para isso é necessário investimento em 
tecnologias, infraestrutura e equipe multidisciplinar. 

11 Para a Biblioteca de Palmeira das Missões, seria importante um espaço 
mais agradável para leituras diversas. Hoje, contamos apenas com as 
mesas de estudo. 

12 Ótima pesquisa. Parabéns. Eu trabalho em uma das bibliotecas da 
UFSM, por isso que utilizo muitos dos serviços para material para mim e 
para amigos e familiares. Porém os usuários (incluo os profes) 
desconhecem todo o potencial que temos, tanto para itens on line, que 
eles podem usar de casa mesmo, quanto do material que temos nas 
estantes.  
Os alunos usam a biblioteca pelo sinal de internet e agora com esses 
calorões eles vem se refrescar no ar condicionado. Os profes só 
aparecem proximos das avalições do MEC. Triste realidade :( 

13 o sistema entre bibliotecas é falho, não há interesse de empréstimos de 
outras bibliotecas. 

14 O portal em si é um tanto confuso (existem plataformas diferentes de 
busca que não são integradas). 
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15 Não tenho sugestão 
16 
 

Na Biblioteca Setorial do Campus de Palmeira das Missões, a biblioteca 
realiza atividades bastante diferenciadas, como: momentos culturais, 
onde são convidados alunos que tocam ou cantam para realizar 
apresentações artísticas, a bibliotecária possui um projeto de leitura e 
discussão de obras, além disso, são oferecidos cursos sobre pesquisas 
científicas aos alunos com a colaboração de outros parceiros do Campus 
(TAEs e docentes). Acho que estas atividades poderiam ser expandidas 
para as outras bibliotecas setoriais. Outra sugestão é trazer a 
comunidade externa para conhecer o espaço da biblioteca, realizar 
atividades de leitura com crianças das escolas do município, entre outras 
atividades que possam aproximar a comunidade da universidade, para 
que as pessoas saibam que é um espaço público que pode ser usufruído 
por todos. 

17 Melhorar o português, revisando algumas crases, "serviços ou espaços 
que você gostaria que A BIBLIOTECA TIVESSE". Parabéns. 

18 Melhorar as salas de estudo individual e coletiva. Melhorar a temperatura 
ambiente na biblioteca, Colocar acesso a internete por cabo para 
diminuir a densidade eletromagnética no ambiente. 

19 Mais informações sobre o uso de ebook. 
20 Gosto muito das bibliotecas da UFSM, sempre encontrei o que 

precisava. Considero o sistema de busca e organização dos livros 
bastante eficiente. 

21 Fornecimento de papéis para rascunho e razuras 
22 Eu me lembro da década de 80 que obtive o diploma , era muito, muito 

trabalhoso conseguir retirar um livro pois tinha fila para o mesmo título 
que iriámos realizar a pesquisa em grupo.  Hoje em dia com toda a 
atualização que realizaram na Biblioteca Central, está fácil fácil de 
acessar qualquer informação para pesquisar qualquer assunto na 
realidade atual, virtual e tecnológica. 
Parabéns a todos por esta renovação reatualização e procedimentos 
atualizados. 

23 Estrutura física para pesquisa, com a disponibilização de volumes 
impressos está se tornando obsoleto. Com o advento da universalização 
do acesso remoto, necessária a expansão e o melhoramento do acesso 
digital aos serviços prestados pela biblioteca, a exemplo dos e-books, em 
diferentes plataformas ou em uma plataforma nativa. 

24 disponibilização dos banheiros anexo ao espaço de convivência, bem 
como oportunizar espaço para venda de lanches, também junto a esse 
espaço(ou o mais próximo possível) facilitando a convivência por mais 
tempo. 

25 Como aluna, utilizava bastante as bibliotecas, agora como servidora, 
utilizo menos. Sempre gostei muito dos espaços disponibilizados pra 
nós. Acho ruim ou dificil de utilizar a localização dos materiais através da 
identificação que tem nos livros. 

26 Com a saída do curso de Arquitetura do prédio da biblioteca central, a 
administração poderia providenciar um café (com wifi). Este espaço pode 
ser mais uma atração de usuários para a biblioteca. 
Além disso, para a formação de novos leitores, poderia ser projetada 
uma área infantil para ser utilizada pelo Ipê Amarelo e escolas da região. 
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27 Cinema 
28 Biblioteca bem organizada em termos de equipe e material, o 

atendimento é feito por pessoas bem atenciosas. 
Minha sugestão é de que seja renovado o acervo, de forma que 
tenhamos livros mais novos e em maior quantidade. 

29 Atualizar a bibliografia na área de gestão pública. Não uso a biblioteca 
porque há pouco material disponível na minha área de pesquisa. Nos 
últimos anos, as vezes que consultei não havia nenhum autor de 
referência britânico ou americano neste campo do conhecimento. 

30 Aproveitar os momentos de Reunião Geral dos Centros para divulgação 
das atividades e serviços disponibilizados pela Biblioteca Central da 
UFSM. 

31 Ampliar o espaço de convivência (mais sofás no subsolo, por exemplo). 
32 Abertura móvel na porta dos fundos para circulação de ar no subsolo , 

principalmente para a recepcionista que atende naquele local. 
33 A verdade é que não tenho frequentado, nem acessado, as bibliotecas! 

...Tenho PLENA CONVICÇÃO que a perda é TODA MINHA. Mas, 
alguém iria responder "negativamente" a maioria (ou todas!), as 
respostas! :) ...Pessoalmente, só tenho uma crítica em relação ao 
pagamento de multas, que é muito complicado e burocrático. Acho até 
que essa burocracia "pune" mais do que o valor, no mais das vezes, 
irrisório! :) 

34 A página da Biblioteca Central na internet apresenta visualização 
confusa, poderia ter outra organização das informações com menos 
poluição visual e atualização dos dados, também retirar dados já 
ultrapassados. 

35 a maneira como os livros são organizados e distribuídos nas estantes 
poderia ser divulgada para melhor orientação dos usuários 

36 A biblioteca poderia estimular o uso e empréstimos de livros a partir de 
uma divulgação de livros semelhantes a das livrarias, é importante 
destacar que a biblioteca não dispõe e/ou restringe-se ao empréstimo de 
livros técnicos específicos para as áreas de estudos afins a área de 
formação do acadêmico. O estímulo a clubes do livro e semelhantes 
também pode ser uma dinâmica a ser desenvolvida inclusive com um 
foco para os acadêmicos que vivem nos CEU's, bem como aos 
servidores da instituição. Também é importante divulgar mais sobre a 
biblioteca online/minha biblioteca, por vezes, o interessado poderá suprir 
sua necessidade com a consulta de um livro online, evitando 
deslocamento e transtornos desnecessários. 

37 A biblioteca é um ótimo lugar para estudar, conversar e passar o tempo. 
Me sinto muito a vontade nesse espaço. 
Parabéns a todos os que trabalham e se esforçam para manter este 
lugar assim. 

38 não utilizar, não quer dizer que eu consiga encontrar material facilmente, 
na verdade acho às vezes complicado 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 


