
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DA BIBLIOTECA CENTRAL
2018



1 
 

 

 

 

 
 
 
 

Relatório de Atividades 
da Biblioteca Central 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília-DF 
Universidade de Brasília 

2019 
 

  



2 
 

Expediente 

 

Universidade de Brasília 

Reitora: Prof.ª Márcia Abrahão Moura  

Vice-Reitor: Prof. Enrique Huelva Unternbäumen  

 

Biblioteca Central: 

Diretor: Prof. Fernando César Lima Leite 

Diretora Adjunta: Marília Augusta de Freitas 

Assessora: Ana Flávia Lucas de Faria Kama  

 

Conselho Consultivo: 

Coordenadoria de Administração e Orçamento (ADM): Ricardo Vinicius Mendes Rosa  

Setor de Administração Predial e Patrimonial (PRED): Fernando Glaydson Xavier de Lima 

Setor de Compras (COM): Diogo Nunes de Souza 

Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (AUS): Fabiane Nogueira Freitas 

Setor de Empréstimos (EMP): Elizabeth Lucchesi Rocha 

Setor de Recolocação (REC): Diule Vieira de Queiroz 

Setor de Referência (REF): Larissa Amorim Catunda Sampaio 

Setor de Atendimento Noturno (NOT): João Soares da Costa Medeiros 

Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Acervo (FDA): Raphael Diego Greenhalgh 

Setor de Organização da Informação (SOI): Fernando Silva 

Setor de Coleções Especiais (COLESP): Eveline Filgueiras Gonçalves 

Setor de Seleção e Aquisição (SEL): Janaína Barcelos Resende 

Setor de Conservação e Restauração (RES): Rafaela Moura Torres Farias 

Coordenadoria de Gestão da Informação Digital (GID): Patrícia Nunes da Silva 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NIT): Raphael Aguiar e Rogério Pritzke 

 

Bibliotecas Setoriais:  

Faculdade da Ceilândia: Francisco Rafael Amorim dos Santos e Gleiciene Barbosa 

Faculdade do Gama: Camila Miranda e Larissa da Costa e Silva 

Faculdade de Planaltina: Barbara Letícia Rodrigues e Rafael Barcelos Santos 

Hospital Universitário: Luciana da Cunha Freitas (EBSERH) 

 
  



3 
 

Créditos 

 

Organização 

Ana Flávia Lucas de Faria Kama 

Marília Augusta de Freitas 

Ricardo Vinicius Mendes Rosa 

 

Diagramação 

Marília Augusta de Freitas 

 

Foto Capa 

Murilo Abreu 

 

Revisão Gramatical 

André Pontes Gaio 

 

 

 

 

  

U58  Universidade de Brasília. Biblioteca Central. 

  Relatório de atividades da Biblioteca Central / [Ana Flávia Lucas 

de Faria Kama, Marília Augusta de Freitas, Ricardo Vinícius Mendes 

Rosa, organização]. – Brasília : Universidade de Brasília, Biblioteca 

Central, 2019. 

  48 p.  

 

  Modo de acesso: World Wide Web: <http://www.bce.unb.br>. 

 

  1. Biblioteca universitária – Brasil. 2. Biblioteca universitária – 

Relatório. 3. Universidade de Brasília – Relatório. I. Kama, Ana 

Flávia Lucas de Faria (org.). II. Freitas, Marília Augusta de (org.). III. 

Rosa, Ricardo Vinícius Mendes (org.). 

        CDU 027.7(047) 



4 
 

Apresentação 

 

No âmbito de uma universidade, a biblioteca constitui um complexo 

sistema de informação responsável por gerenciar tanto a informação necessária 

para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão quanto a 

informação resultante delas.  

O espectro diverso de processos de trabalho da Biblioteca Central (BCE), 

somado aos das bibliotecas setoriais, resulta em serviços de informação 

prestados à comunidade universitária e externa e à comunidade científica como 

um todo. Desse modo, este relatório apresenta dados das atividades realizadas 

ao longo do ano de 2018. Elaborado pela assessoria da direção, este produto 

abrange as seguintes dimensões: dados descritivos do sistema, atividades 

relacionadas com o acervo, dados relacionados com usuários e atividades 

relacionadas com serviços ofertados.  
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1. Sistema de Bibliotecas da Universidade de 
Brasília (SiB-UnB) 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB) foi criado 

formalmente em 3 de maio de 2016 pela Resolução do Conselho Universitário 

nº 0008/2016. O SiB-UnB é responsável pelo funcionamento sistêmico das 

bibliotecas da UnB, a fim de oferecer suporte ao desenvolvimento da pesquisa, 

do ensino e da extensão. 

1.1 Biblioteca Central 

A Biblioteca Central (BCE) é o órgão da Universidade de Brasília 

responsável pelo provimento de informações às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão da Universidade. Mantém um rico acervo, atendendo às demandas 

da comunidade universitária. Sua equipe é composta por bibliotecários, 

auxiliares administrativos, auxiliares operacionais e estagiários preparados para 

atender aos usuários, orientando-os em suas necessidades informacionais. 

A missão da BCE abarca a missão maior da UnB, e possui como principais 

pontos a garantia do acesso à informação: realizar processos de gestão da 

informação necessária das atividades de ensino, pesquisa e extensão e delas 

resultantes, em uma perspectiva integrada, para a formação de cidadãs e 

cidadãos éticos e qualificados para o exercício profissional e empenhados na 

busca de soluções democráticas para questões nacionais e internacionais, por 

meio de atuação de excelência.  
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Figura 1: organograma do Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB) 

 

 

• Direção/Direção Adjunta: Coordenar a Biblioteca Central; criar e 

acompanhar o trabalho de comissões internas; administrar o orçamento 

da BCE; elaborar plano anual de gestão; elaborar e executar o 

planejamento estratégico; acompanhar as atividades das coordenações e 

setores da BCE e bibliotecas setoriais. 

• Núcleo de Informática e Tecnologia (NIT): coordenar atividades 

relacionadas à tecnologia da informação; elaborar projetos, planos e 

propostas de investimento para a área de tecnologia da informação; 

apoiar a implementação e a manutenção de sistemas para a gestão da 

informação digital na BCE e bibliotecas setoriais. 

• Coordenadoria de Administração e Orçamento (ADM): assessorar 

administrativamente a Direção; executar atividades-meio para o 
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funcionamento da BCE, além de planejar, coordenar, supervisionar e 

avaliar as atividades administrativas no âmbito da BCE. 

• Setor de Administração Predial e Patrimonial (PRED): administrar os 

serviços de portaria, segurança, copa e limpeza, supervisionando as 

equipes terceirizadas; providenciar junto à Prefeitura do Campus, e a 

outras unidades pertinentes, ações de manutenção do prédio, reparo e 

conserto de móveis, máquinas e equipamentos.  

• Setor de Compras (COM): controlar, fiscalizar e executar aquisições de 

bens e serviços; planejar, coordenar, executar e controlar atividades 

relativas à aquisição de acordo com os grupos de compras estabelecidos 

pela FUB. 

• Coordenadoria de Atendimento aos Usuários (AUS): planejar e 

organizar a execução das atividades implementadas pelos setores 

subordinados; integrar as atividades de atendimento aos usuários; 

planejar e coordenar ações de promoção de competências e letramento 

informacional na comunidade acadêmica; coordenar a realização 

periódica de estudos de usuários e, com base nesses, orientar a 

elaboração de políticas, normas e/ou rotinas voltadas para o atendimento 

aos usuários e satisfação de suas necessidades de informação. 

• Setor de Empréstimos (EMP) e Setor de Recolocação (REC): 

coordenar os processos de circulação de materiais; gerenciar as 

atividades de empréstimos e cadastros de usuários; negociar as 

quitações de débitos de acordo com as normas vigentes; emitir nada 

consta para fins de encerramento de vínculo com a UnB; coordenar as 

atividades dos laboratórios de acesso digital; coordenar a recolocação de 

material bibliográfico; coletar dados estatísticos de uso do acervo. 

• Setor de Referência (REF): suprir as necessidades de informação dos 

usuários; capacitar os usuários quanto à utilização de recursos e serviços 

de informação no âmbito do SiB-UnB; realizar treinamentos para os 

plantões; realizar visitas orientadas no espaço da BCE; receber as 

comissões do Ministério da Educação (MEC) para avaliação e 

reconhecimento dos cursos; gerenciar o uso dos espaços de exposição 

da BCE; avaliar bases de dados. 
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• Setor de Atendimento Noturno (NOT): executar as mesmas atividades 

dos setores de empréstimos, recolocação e referência. O setor é 

responsável pelo funcionamento da BCE no período noturno. 

• Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Acervos (FDA): 

elaborar e manter atualizada a política de formação e desenvolvimento de 

coleções e de preservação dos acervos, bem como a adoção de normas, 

padrões e rotinas; planejar e implementar ações que visem à preservação 

dos acervos; planejar, coordenar e acompanhar inventários periódicos 

dos acervos da BCE e bibliotecas setoriais. 

• Setor de Organização da Informação (SOI): catalogar, classificar e 

indexar, de acordo com as normas vigentes, todo o material bibliográfico 

e multimeios no âmbito da BCE e bibliotecas setoriais; controlar a 

distribuição de material bibliográfico e multimeios entre as bibliotecas 

setoriais; coordenar atividades relacionadas à gestão do acervo; 

organizar e manter atualizados os catálogos; realizar e coordenar 

inventários do acervo geral e do acervo de periódicos. 

• Setor de Coleções Especiais (COLESP): estabelecer políticas de 

gestão e de acesso às coleções especiais e ao uso dos espaços; avaliar 

continuamente as coleções garantindo a atualização de formatos e 

acesso; realizar inventários das coleções especiais; indicar a aquisição de 

obras, materiais e equipamentos que complementem o acervo das 

coleções especiais e possibilitem o desenvolvimento das atividades do 

setor; coordenar os serviços de circulação do acervo do setor. 

• Setor de Seleção e Aquisição (SEL): selecionar os materiais 

bibliográficos e multimeios adquiridos por compra, doação ou permuta, de 

acordo com os critérios de seleção e a política de formação e 

desenvolvimento de coleções vigentes; realizar atividades de intercâmbio 

entre bibliotecas; receber e adequar as solicitações de compra de 

materiais bibliográficos e multimeios das unidades acadêmicas e da 

comunidade em geral; indicar títulos para pagamento de multas e/ou 

reposição de itens extraviados ou danificados; orientar e executar o 

processo de desfazimento de acervo para materiais ociosos, onerosos ou 

irrecuperáveis. 
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• Setor de Conservação e Restauração (RES): executar ações para 

conservação e restauração dos acervos da BCE e bibliotecas setoriais; 

coordenar e executar projetos pertinentes à preservação, restauração, 

promoção de palestras e campanhas de conservação do acervo; 

promover cursos na área de conservação e restauração de acervos; 

gerenciar os laboratórios de conservação e restauração. 

• Coordenadoria de Gestão da Informação Digital (GID): coordenar e 

orientar os projetos e processos de gestão da informação digital 

relacionados com as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas na UnB; executar processos de gestão da informação em 

ambiente digital; planejar, implementar e avaliar bibliotecas digitais e 

atividades de digitalização de coleções da instituição; gerenciar as 

bibliotecas digitais; coordenar a produção de conteúdo para a Biblioteca 

Digital e Sonora; coordenar os portais de publicações eletrônicas da UnB; 

oferecer treinamentos relativos ao uso das ferramentas digitais 

disponíveis para a criação de publicações eletrônicas; oferecer suporte à 

comunidade acadêmica quanto ao uso das ferramentas de publicação 

eletrônica. 

1.2 Bibliotecas Setoriais 

O SiB-UnB é coordenado pela Direção da Biblioteca Central da UnB 

(BCE/UnB) e é composto pelas bibliotecas:  

• Biblioteca Setorial da Faculdade do Gama (FGA);  

• Biblioteca Setorial da Faculdade da Ceilândia (FCE);  

• Biblioteca Setorial da Faculdade de Planaltina (FUP);  

• Centro de Documentação Edgard Graeff (CEDIARTE), ligado à Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo (FAU);  

• Biblioteca do Hospital Universitário (COLEMED).  

No Campus Universitário Darcy Ribeiro existe, ainda, a Biblioteca Darcy 

e Berta Ribeiro, que não faz parte formalmente do SiB-UnB mas possui seu 

acervo disponível no catálogo do sistema. Essa biblioteca faz parte do Memorial 

Darcy Ribeiro, conhecido como Beijódromo. 
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1.3 Estrutura Física da Biblioteca Central 

A BCE ocupa uma área de 17.995,87m2 , divididos em 4 pavimentos: 

• 1º pavimento: composto pelo acervo de periódicos, salão de estudos e 

acervo de obras raras. 

• Pavimento térreo: composto pelo acervo geral (classes de 5 a 9), acervo 

de referência, dois salões para estudos, 18 cabines para estudo individual 

e em grupo, balcão de informações, ilhas de empréstimo, sala de 

exposição, Laboratório de Acesso Digital (LAD), Espaço de Pesquisa e 

Oficina Pagu (Espaço POP) e computadores para consulta ao acervo. 

• 1º Subsolo: composto pelo acervo geral (classes 0 a 3), sala de reserva, 

dois salões para estudos, 09 cabines para estudo em grupo, LAD, 

auditório, sala de treinamento, sala de videoconferência, cabines para 

deficientes visuais, cabines de som, acervo de coleções especiais Espaço 

Direitos Humanos e multimeios, xerox e lanchonete. 

• 2º Subsolo: andar de serviço interno. 

1.4 Horário de Funcionamento 

A BCE funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 24h.  Aos sábados, 

domingos e feriados, das 7h às 19h, somente os serviços das ilhas de 

empréstimo, sala de reserva, laboratório de acesso digital e balcão de 

informações.  

A Biblioteca Setorial da Faculdade do Gama (FGA) funciona de segunda 

a sexta-feira, das 7h às 19h. 

A Biblioteca Setorial da Faculdade da Ceilândia (FCE) funciona de 

segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados, das 08h às 13h. 

A Biblioteca Setorial da Faculdade de Planaltina (FUP) funciona de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. 

O Centro de Documentação Edgard Graeff (CEDIARTE), ligado à 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), funciona de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 19h. 
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A Biblioteca do Hospital Universitário (COLEMED) funciona de segunda a 

sexta-feira, das 7h às 23h, aos sábados das 8h às 23h e possui uma sala de 

estudos aberta 24 horas. 

2. Recursos Humanos   

O quadro de funcionários da Biblioteca Central e bibliotecas setoriais é 

composto por bibliotecários, assistentes administrativos, auxiliares 

administrativos, entre outros, conforme listado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Quantidade de servidores que compõe o Sistema de Bibliotecas da UnB 

Cargo 
Quantidade 

de Servidores 
Lotação 

Administrador 02 Biblioteca Central 
Analista de Tecnologia da Informação 02 Biblioteca Central 

Arquivista 01 Biblioteca Central 

Assistente em Administração 

32 Biblioteca Central 
03 Biblioteca da Faculdade Ceilândia 
03 Biblioteca da Faculdade Gama 

02 Biblioteca da Faculdade Planaltina 
Auxiliar de Biblioteca 01 Biblioteca Central 
Auxiliar em Administração 08 Biblioteca Central 

Auxiliar Operacional 02 Biblioteca Central 

Bibliotecário 

54 Biblioteca Central 
02 Biblioteca da Faculdade Ceilândia 
02 Biblioteca da Faculdade Gama 

02 Biblioteca da Faculdade Planaltina 
Contador 01 Biblioteca Central 
Economista 01 Biblioteca Central 
Secretária Executiva 02 Biblioteca Central 

Técnico de Laboratório 01 Biblioteca Central 
Técnico de Tecnologia da Informação 01 Biblioteca Central 
Técnico em Assuntos Educacionais  02 Biblioteca Central 
Estagiários 16 Biblioteca Central 

 

2.1 Capacitação de Funcionários 

A BCE incentiva a participação de seus servidores em capacitações, com 

a finalidade de aprimorar a oferta de seus produtos e serviços. A capacitação de 

funcionários abrange treinamentos, participação em eventos, cursos de 

aperfeiçoamento, entre outros. Os quadros 02, 03 e 04 apresentam a quantidade 

de servidores capacitados em 2018. 
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Quadro 2 - Servidores que participaram de eventos com apresentação de trabalho, custeados integral ou parcialmente pela UnB 

Nome do Evento Trabalho apresentado 
Nome do(a) 
servidor(a) 

beneficiado(a) 
Setor 

Custeado 
por: 

Participante(s) 

SUP TEC BAS 

XX Seminário Nacional de 
Bibliotecas Universitárias 
(SNBU) 

Clube de leitura da BCE: relato de uma ação 
cultural na Biblioteca Central da Universidade de 
Brasília (BCE/UnB)1 
Acesse aqui o trabalho 

Ana Flávia Lucas 
de Faria Kama 

DIR BCE x     

Uso de mídias sociais em bibliotecas universitárias: 
relato de experiência da Biblioteca Central da 
Universidade de Brasília2 
Acesse aqui o trabalho 

Mara Karoline Lins 
Teotônio Osdoski 

REF BCE x     

O uso do Omeka para implantação da Biblioteca 
Digital de Coleções Especiais na Universidade de 
Brasília3 
Acesse aqui o trabalho 

Patrícia Nunes da 
Silva 

GID BCE x   

 

1Trabalho de autoria de Ana Flávia Lucas de Faria Kama, Fernando Silva, Fabiana Camargo dos Santos e Rhuama Barbosa do Carmo. 
2Trabalho de autoria de Gabriela Lima Dantas, Ana Flavia Lucas de Faria Kama, Ruthléa Rliennai Dias do Nascimento, Larissa Sampaio e Mara Karoline Lins Teotônio 
Osdoski. 
3Trabalho de autoria de Marília Augusta de Freitas e Patrícia Nunes da Silva 
 

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27708
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27708
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27708
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Palestra: Economia do crime e cultura 
organizacional: implicações na segurança de bens 
culturais 

Raphael Diego 
Greenhalgh 

DSC BCE    

XV Congresso USP de 
Iniciação Científica em 
Contabilidade 

Evidenciação contábil em entidades desportivas: 
uma análise dos clubes de futebol brasileiros 2010 
a 2016. 

Jeremias Pereira 
da Silva Arraes 

COM 
Edital DPI | 
DPG - UnB 
N° 02/2018 

x   

XVII Encontro de História da 
Anpuh-Rio 

A coleção Biblioteca Básica Brasileira da Editora da 
Universidade de Brasília e o seu contexto na 
década de 1960 
Acesse aqui o trabalho 

Ana Regina Luz 
Lacerda 

AUS BCE x   

https://www.encontro2018.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1529330029_ARQUIVO_VF17.06.2018BBBtextoAnaLacerda.pdf
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XIII ENAR - Encontro Nacional 
de Acervos Raros 

Palestra: Economia do crime e o patrimônio cultural 
e bibliográfico brasileiro: possíveis mudanças na lei 
5.471/68 e no código penal 
Acesse aqui a apresentação 

Raphael Diego 
Greenhalgh 

DSC BCE x   

VII Seminário Hispano-
Brasileño de Investigación en 
Información, Documentación 
y Sociedad (7shb) 2018 
 

Compreendendo os Conceitos de Empatia a partir 
de uma experiência pragmática em competência 
em informação (CoInfo): O Programa Jovens 
Talentos para a Ciência da Universidade de Brasília 
- UnB 
Acesse aqui o trabalho 

Denise Bacellar 
Nunes 

SEL 
Edital 
DPI/DPG nº 
002/2018 

X      

Estudo de análise de redes com periódicos 
científicos impressos na Biblioteca Central da 
Universidade de Brasília (BCE - UnB) 
Acesse aqui o trabalho 

Larissa Nogueira 
Bello 

SEL 
Edital 
DPI/DPG nº 
002/2018 

x     

A Formação em CoInfo para o acesso à informação 
e aos serviços da Universidade de Brasília 
Acesse aqui o trabalho 

Mônica Regina 
Peres 

FAC 
Edital 
DPI/DPG nº 
002/2018 

x   
  
 
 

https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/producao/apresentacao/2018/economia-crime-patrimonio-cultural-bibliografico-brasileiro.47168-codigo-penal-4571.pdf
http://repositorio.unb.br/handle/10482/33067?mode=full
http://repositorio.unb.br/handle/10482/33069
http://repositorio.unb.br/handle/10482/33065
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Rede Brasileira de Estudos e Acervos Adaptados 
(REBECA): Experiência de cooperación entre 
Instituciones Enseñanza Superior para fomentar la 
oferta de material accesible para personas con 
discapacidad visual 
Acesse aqui o trabalho 

Gabriella Lima 
Dantas 

GID 
Edital 
DPI/DPG nº 
002/2018 

x   

 

 

 

  

  

  

  

  

http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/viishb/viishbucm/paper/viewFile/516/31
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Quadro 3 - Servidores que participaram de eventos sem apresentação de trabalho, custeados integral ou parcialmente pela UnB 

Nome do Evento Nome do(a) servidor(a) Setor Custeado por: Participante(s) 

XX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) 

Diule Vieira Queiroz AUS BCE x     

Larissa Amorim Catunda Sampaio AUS BCE x   

Janne Cury Nasser REF BCE x   

Luciana Setubal Marques da Silva REF IFF x   

Conferência Scielo 20 anos 

Thayse Natália Cantanhede Santos GID PROCAP x     

Patrícia Nunes da Silva GID PROCAP x   
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Quadro 4 - Cursos de aperfeiçoamento 

Nome do Curso Nome do(a) servidor(a) Setor 

Participante(s) 

SUP. TEC. BAS. 

Gerenciamento de Riscos para Acervos Culturais (STF) Anita Cristina Ferreira de Souza RES x   

Curso de Formação e Gestão de Coleções Especiais Eveline Filgueiras Goncalves COLESP x   

Curso de Qualificação Profissional em Produtor Gráfico 

Ana Flávia Lucas de Faria Kama DIR x   

Fernanda Cordeiro de Carvalho COLESP x   

Fernando Silva SOI x   

Mara Karoline Lins Teotônio Osdoski REF x   

Marília Augusta de Freitas DIR x   

Miguel Ângelo Bueno Portela REF x   

Patrícia Nunes da Silva GID x   

Ruthlea Eliennai Dias do 
Nascimento 

GID x   
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3. Recursos Orçamentários 

As verbas recebidas pela BCE (quadro 5) são utilizadas para manutenção 

e aprimoramento dos serviços oferecidos pela biblioteca: aquisição de acervo 

impresso e digital, materiais de consumo e materiais permanentes. 

• PDI 2018: procedente do Plano de Desenvolvimento Institucional para 

aquisição de materiais de consumo, materiais permanente e capacitação 

de servidores. 

• Recursos Bibliográfico: verba destinada à aquisição de bibliografia 

impressa e digital. 

• Receita Interna: procedente do pagamento de multas. 

• Recursos Semana Universitária: verba extra destinada à Biblioteca Central 

para ser utilizada nas atividades da semana universitária 2018. 

• Recursos Extraordinários: verba extra destinada à Biblioteca Central por meio 

de outros centros de custo da Universidade. 

 

Quadro 5 - Recurso orçamentário da BCE em 2018 

ORIGEM VALOR 

PDI 2018 R$ 170.000,00 

Bibliografia R$ 1.000.000,00 

Receita Interna R$ 71.725,13 

Recursos Semana Universitária R$ 5.000,00 

Recursos Extraordinários Investimentos R$ 37.479,13 

TOTAL R$ 1.284.204,26 

 

Com os recursos recebidos pela BCE descritos no quadro 5 foram 

executados serviços de manutenção, pagamentos e aquisições de 

equipamentos e bibliografia:   

• Troca de quadro de energia do primeiro andar – R$ 3.772,14 

• Despesas com capacitação de servidor – R$ 15.625,45 

• Pontos de Rede: scanners de autoatendimento, Laboratório de 

Acesso Digital (LAD) e setores internos – R$ 5.646,84 

• Estagiários – R$ 14.013,33 

• Copeira – R$ 27.580,64 
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• Material de restauração – R$ 8.448,96 

• Mobiliários para a BCE e bibliotecas setoriais – R$ 8.813,00 

• Equipamentos eletrônicos - nobreaks, máquina ativadoras e 

desativadoras, aparelhos de televisão, impressora de etiquetas e 

ar condicionado – para a BCE e bibliotecas setoriais – R$ 

53.654,52 

• Manutenções no prédio da BCE – R$ 7.588,44 

• Gráfica – R$ 5.581,70 

• Instalação de tomadas no primeiro andar – R$ 21.567,88  

• Assinatura e renovação de bases de dados – R$ 1.008.655,49 

4. Acervo Impresso 

O acervo da BCE é composto por aproximadamente 1,5 milhão de 

volumes entre livros, periódicos e outros. O acervo está dividido em coleções:  

• Acervo geral: composto por livros, folhetos, teses e dissertações. 

• Coleções especiais: acervo composto por livros da Editora UnB, 

produção científica da Universidade, publicações de organismos 

internacionais, acervos especiais, mapas e materiais multimídia. 

• Obras raras: coleção composta por um acervo lato de obras raras, 

cobrindo quase todas as áreas do conhecimento, formado por 

manuscritos antigos e modernos, primeiras edições de autores brasileiros 

e portugueses, periódicos literários nacionais e portugueses do século 

XIX e início do século XX e edições raras de comprovada importância ao 

estudo e à pesquisa e diversos assuntos. Possui também edições de arte, 

obras em miniatura, folhetos, separatas, jornais, ex-libris, mapas, 

medalhas e moedas. 

• Periódicos: acervo de revistas, composto por cerca de 3700 títulos. 

• Referência: composta por dicionários, enciclopédias, guias, índices, 

catálogos e outros materiais, que devem ser atualizados periodicamente. 

Trata-se de recurso destinado a auxiliar os usuários no uso e aplicação 

das fontes de informação. 
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Quadro 6 - Quantitativo do acervo impresso do SiB-UnB 

Biblioteca Material Títulos Exemplares 

Biblioteca Central - UNB 

Livros 341652 572045 

Folhetos 6586 8829 

Catálogos 9 13 

Dissertações 20100 32160 

Monografias 20 23 

Mon. Pós-Graduação 0 0 

Normas 31 43 

Teses 8785 11463 

Cartazes 38 61 

Periódicos 10930 928120 

Jogos de tabuleiro 21 21 

DVDs 269 506 

Artigo de Periódico 2810 - 

Fotografia 2 2 

Reprodução de ART 18 21 

Manuscrito 10 11 

Partitura 57 124 

Disco (Vinil) 3447 3928 

Gravação de Vídeo 2420 3741 

Mapas 1557 1615 

CD-ROM 964 1430 

Slides 15 10 

Áudio cassete 3 3 

Disquetes 1 1 

Atlas 62 159 

Original de Arte 351 384 

Microforma 332 1535 

CD-ROM Periódicos 77 485 

Álbum de figurinhas - - 
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Microforma - 
Monografia 

7 54 

Quadrinhos 350 954 

TOTAL 400.924 1.567.741 

Biblioteca Hospital Universitário 

Livros 3647 5932 

Folhetos 53 78 

Dissertações 7 7 

Teses 8 8 

Periódicos 2 4 

DVDs 1 1 

CD-ROM 3 17 

Atlas 1 1 

TOTAL 3.722 6.048 

Biblioteca Planaltina 

Livros 4.090 7.660 

Folhetos 29 36 

Dissertações 4 4 

Teses 1 1 

Periódicos 8 182 

DVDs 14 18 

Gravação de Vídeo 3 5 

CD-ROM 17 18 

TOTAL 4.166 7.924 

Biblioteca Ceilândia 

Livros 1416 8064 

Folhetos 9 20 

Dissertações 1 1 

Periódicos 10 202 

DVDs 23 27 

Artigo de Periódico 1 0 

Gravação de Vídeo 2 2 

CD-ROM 1 15 

TOTAL 1.464 8.331 

Biblioteca Gama 
Livros 1268 4890 

Normas 380 433 
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CD-ROM 5 5 

TOTAL 1.653 5.449 

Biblioteca Darcy e Berta Ribeiro 

Livros 4202 5943 

Folhetos 162 204 

Dissertações 42 46 

Monografias 3 3 

Teses 42 46 

TOTAL 4.451 6.242 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 
CEDIARTE 

Livros 2859 3805 

Folhetos 257 337 

Dissertações 28 29 

Normas 12 12 

Teses 24 35 

Periódicos 17 1515 

CD-ROM 2 5 

TOTAL 3.199 5.738 

TOTAL GERAL 419.578 1.607.352 

5. Acervo digital 

O acervo digital da BCE é composto pela produção científica e acadêmica 

da UnB, além de acervo destinado a usuários com deficiência visual. A Biblioteca 

oferece cinco serviços digitais:  

• Repositório Institucional: acervo composto por teses, dissertações, 

artigos de periódicos, livros e capítulos de livros e trabalhos apresentados 

em congressos de docentes e discentes da UnB, em formato digital. 

• Biblioteca Digital de Monografias: acervo composto por trabalhos de 

conclusão de curso de graduação e especialização da UnB. 

• Biblioteca Digital e Sonora: acervo composto por obras adaptadas e 

audiolivros de uso exclusivo para deficientes visuais. 

• Portal de Periódicos: reúne os periódicos acadêmicos editados no 

âmbito da UnB. 
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• Portal de Conferências: reúne as conferências produzidas pelas 

unidades da UnB. 

Quadro 7 - Quantitativo de acervo digital do SiB-UnB 

Biblioteca Digital Material Quantidade 

Repositório Institucional da UnB (RIUnB) 

Dissertação 
 

14947 

Tese 5051 
Artigo de periódico 97914 
Livro e capítulo de livro 330 
Trabalho em congresso 267 

Biblioteca Digital de Monografias (BDM) 
Monografia de graduação 17594 
Monografia de especialização 3192 

Biblioteca Digital e Sonora (BDS) 
Livros, artigos e demais 
materiais adaptados 

741 

Portal de Periódicos Título de Revistas 83 
Portal de Conferências Conferências 41 
TOTAL 52.037 

6. Novas aquisições 

A Política de Desenvolvimento de Coleções estabelece que o acervo da 

BCE deve conter recursos informacionais de todas as áreas do conhecimento, 

necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

da Universidade de Brasília, independentemente do suporte. 

A obtenção do acervo informacional da BCE compreende a comutação, a 

permuta e o recebimento de doação, além do processo de compra. 

A BCE realizou crescimento no acervo bibliográfico de aproximadamente 

1% em 2018 (cerca de 5000 exemplares). A atualização da bibliografia 

recomendada e a expansão do acervo foram realizadas por meio de indicação 

pelos coordenadores e professores designados das bibliografias básicas e 

complementares dos cursos (via Editais) que foram avaliadas pela BCE e 

adquiridos de acordo com a verba disponível em 2018 e a disponibilidade dos 

títulos indicados no mercado livreiro. 

 

4 Foram excluídos 1091 artigos duplicados da Scielo, por isso a diminuição da quantidade de artigos. 
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A atualização do acervo também se realizou por compra de títulos para 

atualização do acervo (quadro 8), doações da comunidade (quadro 9) e permuta 

(quadro 10). 

Os editais ainda estão em andamento, tendo em vista que os 

fornecedores estão dentro dos prazos legais de seus contratos. Até o momento 

os resultados são: 

• Edital 01/2018 Biblioteca Central e Decanato de Graduação (Edital 

01/2018 BCE/DEG - SEI 23106.019623/2018-19): Esse edital 

contemplou a aquisição de bibliografia de 19 cursos de graduação 

da UnB e foram pedidos 3878 novos exemplares distribuídos em 

todos os campi da UnB. Desses, 2809 exemplares já foram 

recebidos e estão a disposição no acervo (quadro 11).  

• Edital 01/2018 Biblioteca Central, Decanato de Pós-Graduação e 

Decanato de Pesquisa e Inovação (Edital BCE/DPG/DPI 01/2018 - 

SEI 23106.055155/2018-38): As aquisições referentes a esse edital 

ainda estão em andamento (fase cotação e aceite) mas a 

bibliografia de 18 programas de pós-graduação e/ou grupos de 

pesquisa da UnB foram cadastradas junto à BCE e até o momento 

foram pedidos 1147 novos exemplares distribuídos em todos os 

campi da UnB, dos quais 171 já foram recebidos e estão a 

disposição no acervo (quadro 12). 

O processo de aquisição das bibliotecas digitais ocorre mediante o 

recebimento das teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos de 

graduação e especialização produzidos no âmbito da Universidade de Brasília; 

e, também, pela coleta da produção científica de professores e alunos de 

mestrado e doutorado que estejam disponíveis na internet, bem como pela 

digitalização de documentos que possuam apenas a versão impressa. Em 2018 

foram incorporados ao acervo digital 5416 itens, conforme listado no quadro 15. 
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Quadro 8 - Exemplares adquiridos para atualização do acervo 

Exemplares 
pedidos 

Exemplares cotados 
(aceitos) 

Exemplares entregues (em 
aberto) 

953 283 248 

 
Quadro 9 - Quantidade de doações recebidas em 2018 

Recebidas5 Seleção Positiva6 Seleção Negativa 

3242 1532 1245 

 
Quadro 10 - Permuta de acervo em 2018 

Títulos publicados 
no site 

Títulos solicitados e 
enviados 

Títulos 
aceitos 

Novo cadastro de 
instituições 

183 06 12 09 

 
Quadro 11 - Edital 01/2018 Biblioteca Central e Decanato de Graduação 

Cursos 
atendidos 

com 
plano de 
ensino 

Disciplinas 
cadastradas 

Títulos 
analisados 

Títulos 
pedidos 

como 
Compra 

Exemplares 
pedidos 

como 
Compra 

Exemplares 
cotados 
(aceitos) 

Exemplares 
entregues 

(em aberto) 

19 378 1425 860 3878 3074 2782 

 
 

Quadro 12 - Edital 01/2018 Biblioteca Central, Decanato de Pós-Graduação e Decanato de Pesquisa e 
Inovação 

Programas 
atendidos com 

plano de ensino 

Exemplares pedidos 
como Compra (em 

aberto) 

Exemplares cotados 
(aceitos - em aberto) 

Exemplares 
entregues (em 

aberto) 

18 1134 339 96 

 

 

5 O SiB-UnB recebe doações de autores e doações recomendadas por professores da UnB (com justificativa 
da importância do livro para o curso ministrado). Qualquer outro tipo de doação precisa ser avaliado pelo 
Setor de Seleção e Aquisição da BCE. 
6 Doações que foram selecionadas e incorporadas ao acervo. 
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Quadro 13 - Negociação de débitos 

Usuários atendidos Títulos recebidos Valor total 

65 158 R$ 11.045,50 

 
Quadro 14 - Reposição de itens extraviados 

Usuários 
atendidos 

Reposição Alternativa 
(títulos) 

Reposição sem 
indicação 

Valor total 

94 15 79 R$ 7.600,54 

 
Quadro 15 - Quantidade de itens incorporados ao acervo digital em 2018 

Biblioteca Digital Material Quantidade 

Repositório Institucional da UnB (RIUnB) 

Dissertação 1297 

Tese 541 

Artigo de periódico 91 + 9227 

Livro e capítulo de livro 67 

Trabalho em congresso 105 

DOIs atribuídos 704 

Biblioteca Digital de Monografias (BDM) 
Monografia de graduação 2264 

Monografia de especialização 100 

Biblioteca Digital e Sonora (BDS) 
Livros, artigos e demais 

materiais adaptados 
7 

Portal de Periódicos Título de Revistas 4 
Portal de Conferências Conferências 22 

TOTAL 5416 

7. Conservação e Restauração 

A conservação e a restauração do acervo da BCE são realizadas de 

acordo com o estado de conservação do documento. Existem casos em que 

somente a conservação é suficiente, o que para este relatório corresponde aos 

procedimentos de higienização e desacidificação8. Quando é necessária 

realização de pequenos reparos (incluindo costura e encadernação), denomina-

se restauração. O quadro 16 apresenta os dados de conservação e restauração 

 

7 Artigos editados, revisados e movimentados provenientes da Scielo. 
8 Neutraliza a acidez do papel, aumentando seu pH, com intuito de prolongar a durabilidade. 
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do acervo geral. O quadro 17 das obras raras e o quadro 18 do acervo de 

coleções especiais 

Quadro 16 - Conservação e restauração do acervo geral 

 Higienização Encadernação Costura Reparos 

Livros 1030 1190 303 1190 

 

Quadro 17 - Conservação e restauração do acervo de obras raras 

 Higienização Encadernação Desacidificação Reparos 

Obra Rara 80 69 63 80 

 

Quadro 18 - Conservação e restauração do acervo de coleções especiais 

    
 
    
   

Higienização 
 

Desacidificação 
 

Reparos 
 

Livros Cassiano Nunes 
 

0 0 0 

Livros depósito 
 

0 0 0 

Mapas 
 

30 30 30 

Partituras (por título: cada título pode 
conter uma ou mais partes) 

370 370 370 

Discos fonográficos 
 

200 0 0 

Capas de discos 200 200 200 

TOTAL 
 

800 600 600 

8. Usuários: frequência anual, média mensal e 
média diária 

O conjunto de público usuário das bibliotecas do SiB-UnB é composto por 

membros da comunidade acadêmica − estudantes de graduação e pós-

graduação, professores e servidores da UnB − e pela comunidade externa. 

Abaixo segue a estatística de frequência das bibliotecas do SiB-UnB por todo 

seu público-alvo.  
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Quadro 19 - Frequência de usuários do SiB-UnB 

Biblioteca Anual 
Média 

Mensal 
Média 
Diária 

Biblioteca Central 1085000* 90416* 3500* 

Biblioteca Faculdade Ceilândia 64320** 5360** 268** 

Biblioteca Faculdade Gama 79200* 6.600* 300* 

Biblioteca Faculdade Planaltina 19.200* 1.600 * 80* 

CEDIARTE - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo9 - - - 

Biblioteca Hospital Universitário - COLEMED - - - 

TOTAL                        

* Média calculada por número médio diário em estimativa efetuada em dias que o portal funcionou.  
** Média calculada por número de empréstimos diários e ocupação de assentos, não possui sistema de 
aferição.  

9. Serviços oferecidos  

Aos alunos (graduação e pós-graduação), docentes, servidores e ex-

alunos cadastrados na biblioteca estão disponíveis os seguintes serviços: 

• Consulta ao acervo e empréstimo, devolução, renovação e reserva de 

materiais em diversos formatos; 

• Atendimento; 

• Laboratórios de Acesso Digital (LADs); 

• Auditório, sala de treinamento, sala de videoconferência e cabines de 

áudio e vídeo; 

• Cabines de estudo em grupo e individual; 

• Sala de exposições; 

• Capacitação de usuários: visitas orientadas, treinamentos e oficinas; 

• Acesso às bases de dados nacionais e internacionais em diversas áreas 

do conhecimento pela REDUnB e remotamente via Rede CAFe ou via Proxy; 

• Elaboração de fichas catalográficas para produção bibliográfica da UnB; 

• Bibliotecas digitais da BCE e Repositório Institucional da UnB; 

 

9Não possui dados de frequência de usuários. 



31 
 

• Comutação bibliográfica – COMUT. 

Para a comunidade em geral, estão disponíveis os seguintes serviços: 

consulta ao acervo; Comutação Bibliográfica – COMUT; consulta a normas 

bibliográficas; visitas orientadas; sala de exposições; treinamento em bases de 

dados; acesso às bases de dados pela REDUnB (Wi-fi); bibliotecas digitais da 

BCE e Repositório Institucional da UnB; e utilização do espaço físico para 

estudo. 

9.1 Empréstimos e Consultas 

O serviço empréstimo e reserva de materiais do SiB-UnB é oferecido para 

os usuários cadastrados nas bibliotecas. São diversas categorias, dentre as 

principais: graduandos e pós-graduandos, professores e servidores da UnB, 

além de ex-alunos da universidade e bibliotecas do Distrito Federal cadastradas. 

Os quadros 20 e 21 demonstram as estatísticas de empréstimos, 

consultas e reservas dos materiais físicos do SiB-UnB, disposto por tipo de 

material. 

Quadro 20 - Quantidade de empréstimos por tipo de material 

Material Quantidade de empréstimos 

Livros 317039 

Folhetos 314 

Catálogos 3 

Dissertações 2671 

Monografias 4 

Mon. Pós-Graduação 0 

Normas 0 

Teses 947 

Cartazes 0 

Periódicos 495 

Jogos 395 

DVDs                           3 

Artigo de Periódico 0 

Fotografia 0 

Reprodução de ART 0 

Manuscrito 15 

Partitura 0 

Disco (Vinil) 138 

Gravação de Vídeo 2 

Mapas 2 
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CD-ROM 0 

Slides 0 

Áudio cassete 0 

Disquetes 0 

Atlas 0 

Original de Arte 0 

Microforma 1 

CD-ROM Periódicos 0 

Álbum de figurinhas 0 

Microforma - Monografia 35 

Quadrinhos                     341 

Datashow 0 

TOTAL 332950 

 
 

Quadro 21 - Quantidade de consultas e reservas do acervo impresso 

Consulta ao acervo físico  

Consultas no site  30049 

Consultas interna  29402 

Reservas online  6867 

9.2 Atendimento 

Um dos serviços oferecidos pelo SiB-UnB é o atendimento ao usuário, por 

meio de sua equipe de Referência e de seus técnicos e bibliotecários 

responsáveis pelo atendimento das bibliotecas. O quadro 22 apresenta a 

quantidade de usuários atendidos, por tipo de atendimento e por biblioteca. 

Quadro 22 - Quantidade de usuários atendidos, por tipo de atendimento no SiB-UnB 

Tipo de 
Atendimento 

Biblioteca 
Central 

Biblioteca 
Faculdade 
Ceilândia 

Biblioteca 
Faculdade Gama 

Biblioteca 
Faculdade 
Planaltina 

Média 
Mensal 

Anual 
Média 

Mensal 
Anual 

Média 
Mensal 

Anual 
Média 

Mensal 
Anual 

Atendimento e-
mail10 

414 4968 11 134 9 106 - - 

 

10 Atendimento feitos pelos setores de Referência, Empréstimos e pelo serviço de Comutação 
Bibliográfica. 
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Atendimento 
presencial 

1250 14992* 1086 13034 - - - - 

Atendimento 
telefone 

542 6512** 80 960 62 744 - - 

Pesquisa 
bibliográfica 

353 4236*** - - - - - - 

Rastreamento de 
materiais 

8 96 - - - - - - 

Auxílio à 
pesquisa 

82 988**** 4 46 3 36   

Atendimento 
Coleções 
Especiais 

56 677 - - - - - - 

Atendimento 
Obras Raras 

16 188 - - - - - - 

*Soma de todos os atendimentos de balcão registrados em formulário manual (níveis 1, 2 e 3). 
**O atendimento por telefone é estimado considerando um terço dos atendimentos nível 1 (rápidos) de 
balcão, multiplicado por 2 para contabilizar os atendidos de telefone pelo AUS (que não são anotados).  
***A pesquisa bibliográfica inclui toda pesquisa de livros supervisionada por um bibliotecário no balcão.  
****Todo atendimento a pesquisadores em nível 3 - avançado (bases de dados) 

9.3 Capacitação de Usuários 

A BCE e as bibliotecas setoriais oferecem treinamentos de pesquisa em 

bases de dados que visam capacitar a comunidade acadêmica para buscar 

informações nesse tipo de ferramenta, bem como oficinas de restauração e 

visitas orientadas. 

 
Quadro 23 - Quantidade de capacitações ofertadas e número de usuários capacitados 

 
Quantidade ofertada Usuários capacitados 

BCE FCE FGA FUP BCE FCE FGA FUP 

Treinamento 
Base de Dados 

51 29 18 - 1565 755 1105 - 
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Treinamento 
ABNT 

12 4 2 - 346 91 121 - 

Treinamento 
Mendeley 

15 6 - - 331 201 - - 

Visitas 
orientadas 

15 2 2 - 581 311 560 - 

Propriedade 
Intelectual 

2 - - - - - - - 

Oficinas de 
restauração 

1 - - - - - - - 

9.4 Laboratório de Acesso Digital (LAD) 

A Biblioteca Central conta com 2 Laboratórios de Acesso Digital (LAD). O 

objetivo desses laboratórios é atender a comunidade universitária (docentes, 

discentes, servidores e ex-alunos associados à Associação de Ex-Alunos da 

UnB), sendo o LAD 1 direcionado para treinamentos e o LAD 3, para uso geral 

de computadores conectados à internet. A Biblioteca da Faculdade do Gama 

possui um LAD, que é utilizado pela comunidade acadêmica para consultas 

gerais. As Bibliotecas da Faculdade de Planaltina e Ceilândia não possuem 

Laboratório de Acesso Digital. 

Segue a estatística de uso dos LADs de uso geral pela comunidade 

acadêmica da BCE e da Biblioteca da Faculdade do Gama: 

Quadro 24 - Uso dos Laboratórios de Acesso Digital (LAD) do SiB-UnB 

Biblioteca Anual Média Mensal Média Diária 

Biblioteca Central 26810 2234 87 

Biblioteca Faculdade Ceilândia - - - 

Biblioteca Faculdade Gama 5088 424 21 

Biblioteca Faculdade Planaltina - - - 

TOTAL 31.898 2658 108 
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9.5 Auditório, sala de treinamento, sala de videoconferência e 
cabines de áudio e vídeo 

A BCE disponibiliza à comunidade acadêmica, mediante agendamento 

prévio, espaços destinados à realização de eventos como: palestras, workshops, 

reuniões e defesas de trabalhos de conclusão de cursos, dissertações e teses. 

O auditório, com capacidade para 60 pessoas, a sala de treinamento, com 

40 lugares e a sala de videoconferência estão localizados no setor de Coleções 

Especiais situado no subsolo da biblioteca, e contam com equipamentos próprios 

para uso no local. Essas salas estão disponíveis para alunos, professores e 

servidores.  

Quadro 25 - Uso dos espaços gerenciados pelo Setor de Coleções Especiais em 2018 

 Auditório Sala de Treinamento Videoconferência Cabine de áudio e vídeo 

Anual 144 52 13 113 
Mensal 12 04 01 09 

9.6 Cabines de Estudo 

A BCE disponibiliza 14 cabines de estudo individual e 18 cabines de 

estudo em grupo para usuários vinculados à Universidade de Brasília, 

cadastrados na Biblioteca e com situação regular. As cabines são de uso 

imediato e não necessitam de reserva prévia. As cabines de estudo individual 

são reservadas para alunos de mestrado, doutorado, professores e servidores. 

O Empréstimo é realizado localmente por até seis horas. 

Quadro 26 - Quantidade de empréstimos de cabines em 2018 

Tipo de Cabine Anual Média Mensal Média Diária 

Cabine de estudo individual 4371 364 14,10 

Cabine de estudo em grupo 5162 430 16,65 

 

9.7 Bibliotecas digitais da BCE, Portal de Periódicos e 
Repositório Institucional da UnB 

A Biblioteca Central oferece serviços digitais para a gestão e 

disseminação da produção científica e acadêmica da Universidade de Brasília. 

Todo o conteúdo em formato digital está em acesso aberto, exceto o da 

Biblioteca Digital e Sonora, que é destinada a atender a demanda dos deficientes 

visuais da UnB e da comunidade em geral. O quadro 21 lista a quantidade de 
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acessos mensais e anuais ao conteúdo das bibliotecas digitais, repositório 

institucional e portal de periódicos. 

Quadro 27 - Número de acessos ao conteúdo das Bibliotecas Digitais da UnB 

Biblioteca Digital 
Nº de acessos 

mensais 
Nº de acessos 

anuais 

Repositório Institucional da UnB (RIUnB) 725.065 8.700.784 

Biblioteca Digital de Monografias (BDM) 448.350 5.380.208 

Biblioteca Digital e Sonora (BDS) 29 359 

Portal de Periódicos 78.692 944.312 

9.8 Sala de exposições 

A BCE disponibiliza à comunidade acadêmica, mediante agendamento prévio, 

espaços destinados à realização de exposições: uma sala de exposição localizada no 

térreo e um espaço de exposição localizado no subsolo. Esses espaços estão 

disponíveis para a comunidade da UnB e comunidade externa que desejem expor seus 

trabalhos. 

Quadro 28 - Quantidade de exposições realizadas na BCE em 2018 

 Anual Média Mensal 

Quantidade de Exposições 27 2,25 

9.9 Fichas catalográficas 

A BCE fornece fichas catalográficas para as obras publicadas pela própria 

Universidade ou pela Editora Universidade de Brasília. As fichas são elaboradas 

segundo as normas do Código de Catalogação Anglo-Americano 2. ed. (AACR2) e 

devem ser solicitadas via SEI. 

Os alunos de graduação, especialização, mestrado e doutorado podem gerar 

fichas catalográficas para seus trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses 

no site da BCE. 

 
Quadro 29 - Quantidade de fichas catalográficas elaboradas pela BCE 

 Anual Média Mensal 

Quantidade de Fichas Elaboradas 50 4,16 
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9.10 ISBN 

A BCE solicita números de ISBN junto à Agência Brasileira do ISBN para 

obras editadas pela Universidade de Brasília. O pagamento das taxas 

decorrentes da solicitação é de responsabilidade do editor da obra, e o 

procedimento deve ser solicitado via SEI. 

Quadro 30 - Quantidade de ISBNs solicitados para a BCE em 2018 

 Anual Média Mensal 

ISBN solicitados 31 2,58 

9.11 Comutação bibliográfica  

O COMUT (Comutação bibliográfica) é um serviço de acesso a 

documentos, como: periódicos, teses e dissertações, anais de congressos e 

partes de documentos existentes nas Bibliotecas Base do Programa Rede 

COMUT do IBICT. O quadro 24 lista a quantidade de pedidos atendidos pela 

BCE e o quadro 25 apresenta a quantidade de pedidos solicitados pela BCE e 

atendidos por outras bibliotecas.  

Quadro 31 - Quantidade de pedidos atendidos pela BCE 

Pedidos atendidos pela BCE 
 

Nº de pedidos 
 

Total de pedidos aceitos em 2018 123 

Atendidos 91 

Repassados 14 

Cancelados 10 

Pendentes 8 

Quantidade de cópias atendidas 3728 

  
Quadro 32 - Quantidade de pedidos solicitados pela BCE 

Pedidos solicitados pela BCE 
 

Nº de pedidos 
 

Total de pedidos  17 

Total de pedidos pendentes (aguardando) 3 
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10. Bases de Dados 

A Biblioteca Central investe no acesso a importantes bases de dados do país e do exterior com o objetivo de ampliar o acesso 

à informação dos seus usuários. O quadro 32 lista as bases de dados com contrato vigente em 2018, bem como as estatísticas de 

acessos mensais e anuais. 

Quadro 33 - Bases de dados vigentes em 2018 

Nome Vigência do contrato – a partir 
de: 

Área Nº de acessos (média 
mensal) 

Nº de acessos anual 

Academic Search Ultimate (EBSCO) 02/02/2018 Multidisciplinar 1.272 13.995  

Best Practice 17/01/2018 Saúde 732 8.784  

Biblioteca Virtual Universitária da 
Pearson 

14/08/2018 
Multidisciplinar 1.114 5.571 

Dynamed Plus 14/11/2018 Saúde - - 

eBook Academic Collection (EBSCO) 02/02/2018 Multidisciplinar 1.152 
12.670  
 

EEBO (Early English Books Online) 25/04/2018 
Literatura, História, 
Filosofia, Religião 

220 2.643 

Ebook Central (antiga EBRARY) 25/04/2018 Multidisciplinar 382 4.579 

Hein Online 01/02/2018 Direito 4.880 3.576 

Jstor 15/12/2017 Multidisciplinar 1.495 17.937 

Minha Biblioteca 03/12/2017 Multidisciplinar 22.823 228.230 
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Oxford Scholarship Online 19/03/2018 Multidisciplinar 28 334 

Proquest11 25/04/2018 Multidisciplinar 1.491 17.897 

Target GEDWeb 03/01/2018 Multidisciplinar 209 2502 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Os valores da base ProQuest consideram as consultas feitas na plataforma central e inclui as coleções assinadas pela UnB: ProQuest Research Library, ProQuest SciTech 

Premium, ProQuest Social Science Journals, ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) e Early European Books (EEB). 
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11. Espaço POP 

Em 2018, a BCE inaugurou o Espaço de Pesquisa e Oficina Pagu (Espaço 

POP) que tem como objetivo geral oferecer aos usuários da biblioteca um novo 

conceito de interação e de uso de uma biblioteca universitária. Seu nome foi 

escolhido a fim de homenagear a brasileira escritora, cartunista, poeta, diretora 

de teatro, tradutora, jornalista e desenhista Patrícia Rehder Galvão, conhecida 

pelo pseudônimo de Pagu. 

Quadro 34 - Quantitativo de acervo do Espaço POP 

Material Títulos Exemplares 

Livros 03 03 

Folhetos 01 01 

Quadrinhos 444 1068 

Jogos de Tabuleiro 23 24 

TOTAL 471 1096 

 

12. Espaço Direitos Humanos 

O objetivo do Espaço Direitos Humanos é oferecer suporte informacional 

e ambiente fértil para a produção e compartilhamento de conhecimentos sobre 

direitos humanos em sentido amplo.  

O acervo do Espaço Direitos Humanos é constituído por uma coleção de 

livros, teses, dissertações, histórias em quadrinhos, periódicos e demais 

materiais bibliográficos, nacionais e estrangeiros, sobre as temáticas 

compreendidas no tópico de direitos humanos, tais como questão racial; questão 

de gênero; questão social; feminismos; questão LGBT e diversidade; direitos da 

criança e do adolescente; minorias; garantias jurídicas; dentre outras. O acervo 

do Espaço segue as normas da circulação de material do acervo geral e podem 

ser consultadas e emprestadas. 

Quadro 35 - Quantitativo de acervo do Espaço de Direitos Humanos 

Material Títulos Exemplares 

Livros 926 965 
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Dissertações 40 40 

Teses 13 13 

TOTAL 979 1018 

13. Comissões 

Em 2018, a BCE/UnB criou oito comissões temporárias e permanentes. 

As comissões são formadas por servidores de diversos setores da biblioteca, 

com intuito de melhorar seus serviços e processos, de forma mais funcional. A 

BCE/UnB segue o modelo de gestão da UnB, que também possui como prática 

de gestão a criação de comissões para tomadas de decisão e elaboração de 

projetos e soluções para a instituição. 

• Comissão Permanente de eventos externos 2018. 

• Comissão Permanente RFID. 

• Comissão de Compras na BCE. 

• Comissão Permanente de Editoração de Publicações Digitais. 

• Comissão para elaborar relatório de acessibilidade no âmbito da 

BCE. 

• Comissão para Elaborar Planejamento Estratégico BCE 2018 a 

2022. 

• Comissão Permanente de Seleção do Espaço POP. 

• Comissão para análise e proposição de processo de flexibilização 

da jornada de trabalho da BCE. 

14. Instruções normativas 

Em 2018 a BCE/UnB publicou sete novas instruções normativas internas 

para colaborar na regulação e instrução dos processos da biblioteca. Todas 

instruções normativas da BCE estão disponíveis no endereço: 

http://www.bce.unb.br/sobre-a-bce/normas/ 

• Instrução Normativa 01/2018 - Regulamenta as normas do Setor de 

Auxílio ao Usuário no âmbito do Sistema de Bibliotecas da UnB (SiB-

UnB). 
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• Instrução Normativa 02/2018 - Regulamenta os procedimentos para uso 

dos scanners de autoatendimento pelos usuários do SiB-UnB. 

• Instrução Normativa 03/2018 - Estabelece Normas e procedimentos 

para os plantões na BCE 2018. 

• Instrução Normativa 04/2018 - Regulamenta as normas do Espaço de 

Pesquisa e Oficina Pagu no âmbito da Biblioteca Central da UnB. 

• Instrução Normativa 05/2018 - Regulamenta as normas do Espaço de 

Pesquisa e Oficina Pagu no âmbito da Biblioteca Central da UnB (revoga 

a IN 004-2018). 

• Instrução Normativa 06/2018 - Regulamenta os procedimentos para a 

criação de bibliotecas setoriais no âmbito do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade de Brasília (SiB-UnB). 

• Instrução Normativa 07/2018 - Regulamenta os procedimentos para 

assinatura e renovação de base de dados para as unidades acadêmicas 

e administrativas da Universidade de Brasília. 

• Instrução Normativa 08/2018 - Uso não comercial dos espaços, 

estruturas, equipamentos e instalações para eventos disponíveis da BCE. 

15. Eventos 

No ano de 2018 os colaboradores da Biblioteca Central promoveram e 

colaboraram na promoção de 19 eventos, como treinamentos, palestras, mostra 

de filmes entre outros, conforme quadro 34.  

Quadro 36 - Eventos promovidos pela BCE em 2018 

Evento Data Local 

Inauguração Espaço Direitos Humanos 10/11 Espaço Direitos Humanos 

Treinamento Proquest 27/11 LAD 1 

Treinamento Ebook Central 27/11 LAD 1 

Contação de histórias na BCE 20/10 Sala de Exposições 

Materialidade e interpretação de 
manuscritos e impressos na época 

moderna 
17/10 Auditório Cassiano Nunes 

Treinamento EBSCO 02/10 LAD 1 

Mostra de Filmes - Brasília e a UnB 24/09 a 28/09 Auditório Cassiano Nunes 

Treinamento da ferramenta Integrity 12/09 LAD 1 

Treinamento Proquest 05/07 LAD 1 

Mostra de filmes LGBT na BCE 25/06 a 29/06 Auditório Cassiano Nunes 

Inauguração do Espaço POP 05/06 Espaço POP 
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I Jornada de Histórias em Quadrinhos 05 a 07/06 Espaço POP 

I Evento temático de RPG: Natal 30/11 Espaço POP 

CinePOP Halloween 19 a 31/10 Espaço POP 

Oficina de RPG 04/10 Espaço POP 

ExpoPOP 25 a 05/09 Espaço POP 

Treinamento EBSCO 28/03 LAD 1 

Treinamento Minha Biblioteca 27/03 LAD 1 

Lançamento do livro "Diretrizes para a 
gestão e o processamento técnico do 

acervo de partituras do SiB-Unb 
24/04 Sala de treinamento 

15.1 Semana Universitária 

Em 2018 aconteceu a 18ª Semana Universitária, entre os dias 24 e 28 de 

setembro de 2018. A Biblioteca Central realizou diversas atividades (quadro) 

dentro do eixo temático “Comunicação e Informação”, com objetivo de fomentar 

ações que promovam a democratização da comunicação, do conhecimento, da 

informação e o acesso aos meios de comunicação.
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Quadro 37 - Ações realizadas pela BCE durante a Semana Universitária 2018 

Nº Ação realizada Data Descrição da ação 

1 
Planejamento e implantação de 
bibliotecas digitais  

24 de setembro de 
2018 
 

O curso pretende trazer aos alunos uma visão geral do planejamento, criação e gestão 
de bibliotecas digitais. 
 

2 
Oficina de introdução aos Board 
Games modernos - turma A 

24 de setembro 
10:00 às 12:00 

Os jogos de tabuleiro modernos apresentam características que exigem dos jogadores 
uma dose razoável de estratégia, além de estimular muito mais a sociabilidade. A 
Oficina tem por objetivo apresentar algum desses jogos e suas mecânicas básicas, bem 
como apresentar sugestões para aplicação na educação. 

3 
Oficina básica de xadrez para 
iniciantes - turma A 

24 de setembro de 
2018 
13:00 as 15:00 

 
Apresentação do jogo (breve histórico), objetivo, movimentação das peças, principais 
jogadas, partidas didáticas. 

4 

 
Indexação de produção científica de 
pesquisadores em indexadores 
abertos - Estratégias para divulgação 
científica 
 

24 de setembro de 
2018 
14:00 às 18:00 

Pesquisadores estabelecidos e alunos iniciando sua trajetória como investigadores 
científicos precisam conhecer ferramentas que auxiliem na ampliação do alcance do 
que produzem, principalmente em mecanismos abertos como o Google acadêmico e o 
Orcid. O objetivo da oficina é orientar o uso destas ferramentas e expô-las a 
comunidade acadêmica, além de, apresentar estratégias para promoção da produção 
científica a nível internacional. 
 

5 
Workshop ``A linguagem dos 
quadrinhos`` - Turma A 
 

24 de setembro de 
2018 
08:00 às 12:00 

Apresentar um breve histórico sobre a arte sequencial e ensinar técnicas básicas para o 
desenvolvimento de uma HQ. 
 

6 
Workshop “A linguagem dos 
quadrinhos” - turma B 

24 de setembro de 
2018 
14:00 as 18:00 

Apresentar um breve histórico sobre a arte sequencial e ensinar técnicas básicas para o 
desenvolvimento de uma HQ. 

7 

Censura a impressos no Brasil: da 
colônia aos dias atuais 
 
 

25 de setembro de 
2018 
10:00 às 12:00 

Como neste ano serão no mesmo período a Banned Books Week e a Semana 
Universitária, nesta palestra serão apresentadas as múltiplas facetas da censura a 
livros e periódicos no Brasil, passando por todos os períodos históricos desde a 
colonização. Haverá também a apresentação de alguns títulos censurados que 
possuímos no Setor de Obras Raras, como por exemplo, os periódicos Correio 
Braziliense de 1808, Pasquim e Movimento, o livro Minha luta do Hitler, entre outros. 

8 
Oficina de Reparos em Quadrinhos - 
Turma A 
 

25 de setembro de 
2018 
10:00 às 12:00 

Com intuito de disseminar as práticas de Conservação e Restauração, abordaremos 
técnicas de reparos em quadrinhos 
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9 
Oficina básica de xadrez para 
iniciantes - Turma B 

25 de setembro de 
2018 
13:00 às 15:00 

Apresentação do jogo (breve histórico), objetivo, movimentação das peças, principais 
jogadas, partidas didáticas. 

10 
O papel do bibliotecário na 
Universidade 

25 de setembro de 
2018 
14:00 as 16:00 

Palestra voltada para divulgação da profissão e das atividades do bibliotecário de 
referência na UnB. 

11 ABNT - turma A 
25 de setembro de 
2018 
16:00 as 18:00  

Apresentação das principais normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, com foco na 
NBR 6023 (referências), NBR 10520 (citações) e NBR 14724 (trabalhos acadêmicos). 

12 
Oficina de Introdução aos Board 
Games modernos - turma B 

25 de setembro de 
2018 
10:00 as 12:00 

Os jogos de tabuleiro modernos apresentam características que exigem dos jogadores 
uma dose razozável de estratégia, além de estimular muito mais a sociabilidade. A 
Oficina tem por objetivo apresentar algum desses jogos e suas mecânicas básicas, bem 
como apresentar sugestões para aplicação na educação. 

13 
Oficina de desenho em perspectiva 
básico - turma A 

26 de setembro de 
2018  
8:00 as 11:30 

Apresentar as técnicas básicas de desenho perspectivo à mão livre através de 
exercícios práticos associados à teoria. Desenvolver o interesse no estudante de nível 
médio pelas técnicas de desenho profissional para aplicação nas provas de habilidades 
específicas, produções artísticas, HQs, tiras de jornais, entre outros. Conceitos básicos 
de perspectiva. Elementos visuais tridimensionais. Perspectiva isométrica. Perspectivas 
com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Aplicações desse tipo de desenho na vida profissional. 

14 
Treinamento em bases de dados - 
turma A 

26 de setembro de 
2018 
8:00 as 10:00 

Orientações para a pesquisa em portais e bases de dados disponíveis no site da 
Biblioteca Central, como o Portal de Periódicos da Capes. 

15 ABNT - turma B 
26 de setembro de 
2018 
10:00 as 12:00 

Apresentação das principais normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, com foco na 
NBR 6023 (referências), NBR 10520 (citações) e NBR 14724 (trabalhos acadêmicos). 

16 
Oficina de localização de livros na 
estante 

26 de setembro de 
2018  
10:00 as 12:00 

Apresentar noções básicas da ordem de arquivamento dos livros nas estante, seguindo 
as normas determinadas pela Classificação Decimal Universal. 

17 
Oficina básica de xadrez para 
iniciantes - turma C 

26 de setembro de 
2018 
13:00 as 15:00 

Apresentação do jogo (breve histórico), objetivo, movimentação das peças, principais 
jogadas, partidas didáticas. 

18 Ferramentas de estudo 
26 de setembro de 
2018 
16:00 as 18:00 

Divulgação de ferramentas destinadas ao estudo como Gerenciadores de referência, 
Google Drivre, Google Acadêmico e fontes abertas de pesquisa. 

19 
Oficina de desenho em perspectiva 
básico - turma B 

27 de setembro de 
2018  
8:00 as 11:30 

Apresentar as técnicas básicas de desenho perspectivo à mão livre através de 
exercícios práticos associados à teoria. Desenvolver o interesse no estudante de nível 
médio pelas técnicas de desenho profissional para aplicação nas provas de habilidades 
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específicas, produções artísticas, HQs, tiras de jornais, entre outros. Conceitos básicos 
de perspectiva. Elementos visuais tridimensionais. Perspectiva isométrica. Perspectivas 
com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Aplicações desse tipo de desenho na vida profissional. 
 
 

20 
Oficinas de reparo em quadrinhos - 
turma B 

27 de setembro de 
2018 
10:00 as 12:00 

Com intuito de disseminar as práticas de Conservação e Restauração, abordaremos 
técnicas de reparos em quadrinhos. 

21 
Oficina básica de xadrez para 
iniciantes - turma D 

27 de setembro de 
2018 
13:00 as 15:00 

Apresentação do jogo (breve histórico), objetivo, movimentação das peças, principais 
jogadas, partidas didáticas. 

22 Registro de patentes 
27 de setembro de 
2018 
14:00 as 16:00 

Treinamento sobre solicitação, registro e cadastro de patente. 

23 
Discos de Vinil: história e 
preservação 

27 de setembro de 
2018 
16:0 as 18:00 

Seminário sobre a evolução das gravações de som e sobre cuidados com discos, fitas e 
CDs. 

24 Mendeley - turma A 
27 de setembro de 
2018  
19:00 as 21:00 

Apresentação dos principais recursos do Mendeley, um software gratuito para 
gerenciamento de referências e citações. 

25 
Oficina de desenho em perspectiva 
básico - turma C 

28 de setembro de 
2018  
8:00 as 11:30 

Apresentar as técnicas básicas de desenho perspectivo à mão livre através de 
exercícios práticos associados à teoria. Desenvolver o interesse no estudante de nível 
médio pelas técnicas de desenho profissional para aplicação nas provas de habilidades 
específicas, produções artísticas, HQs, tiras de jornais, entre outros. Conceitos básicos 
de perspectiva. Elementos visuais tridimensionais. Perspectiva isométrica. Perspectivas 
com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Aplicações desse tipo de desenho na vida profissional. 

26 Currículo Lattes 
28 de setembro de 
2018 
10:00 as 12:00 

Orientações para a elaboração e preenchimento de Currículo Lattes. 

27 
Treinamento em bases de dados - 
turma B 

28 de setembro de 
2018 
14:00 as 16:00 

Orientações para a pesquisa em portais e bases de dados disponíveis no site da 
Biblioteca Central, como o Portal de Periódicos da Capes. 

28 Mendeley - turma B 
28 de setembro de 
2018  
16:00 as 18:00 

Apresentação dos principais recursos do Mendeley, um software gratuito para 
gerenciamento de referências e citações. 
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16. Clube de Leitura 

O Clube de Leitura da BCE foi idealizado por um grupo de servidoras e 

servidores da BCE com o objetivo de fomentar a leitura dentro do ambiente da 

biblioteca e da Universidade, ao proporcionar um espaço de debate e troca de 

ideias com usuárias(os), comunidade externa e servidoras(es). 

A proposta é o debate mensal de uma obra literária previamente lida, 

numa reunião com duração de cerca de uma hora, onde pontos de vista, 

percepções e questões literárias são levantadas e discutidas livremente com 

apoio de mediação de um(a) dos(as) colaboradores(as) da biblioteca. As 

reuniões acontecem todas as últimas quintas-feiras do mês, às 12h, na sala de 

treinamento nº 148, que fica no 1º subsolo da BCE. A escolha dos livros é feita 

em três etapas: a coordenação do Clube pré-indica seis títulos seguindo um 

estilo literário ou um tema específico; esse conjunto de indicações vai para a 

página oficial da BCE no Facebook, onde é aberta a votação ao público; os três 

livros mais votados no Facebook são levados para a próxima reunião e os 

presentes elegem a obra a ser lida na próxima rodada. 

Em 2018 foram realizadas 10 reuniões, conforme quadro a seguir. 

Quadro 38 - Reunião do Clube de Leitura realizadas em 2018 

Livro 
Data 

Título Autor 

1984 George Orwell 25/01 

Antes do Baile Verde 
Lygia Fagundes 

Telles 
22/02 

A Bibliotecária de Auschwitz Antônio C. Iturbe 29/03 

Pílulas Azuis Frederik Peeters 26/04 

A Morte de Ivan Ilitch Liev Tolstói 28/06 

Ensaio Sobre a Cegueira José Saramago 26/07 

Quando Ela Era Boa Philip Roth 30/08 

Aos 7 aos 70 João A. Carrascoza 27/09 

Frankenstein Mary Shelley 25/10 

A Cor Púrpura Alice Walker 29/11 
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17. Metas 2019 

 

• Realizar estudo de usuários da BCE e das Bibliotecas Setoriais; 

• Inaugurar novo Laboratório de Acesso Digital (LAD) para a 

comunidade acadêmica; 

• Inaugurar o Laboratório de Editoração e Digitalização (LED); 

• Adquirir a “Solução Tecnológica” RFID para possibilitar a efetiva 

segurança e controle de todo acervo da BCE; 

• Lançamento de novos editais de aquisição de bibliografia básica e 

complementar; 

• Publicar a Política de Desenvolvimento de Coleções, que visa 

orientar e padronizar as decisões sobre o processo de formação e 

de desenvolvimento do acervo do Sistema de Bibliotecas da UnB 

(SiB-UnB); 

• Aprovar regimento interno para consolidação da estrutura 

organizacional do Sistema de Bibliotecas da UnB (SiB-UnB); 

• Aperfeiçoar mecanismos e processos de integração das bibliotecas 

que compõem o SiB-UnB; 

• Tornar o Repositório Institucional a principal ferramenta para 

armazenamento de toda produção científica da UnB; 

• Disponibilizar treinamentos para capacitação de usuários em meio 

digital. 

 

 




