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INTRODUÇÃO

O Planejamento Estratégico da Biblioteca Setorial CEUNES consiste no

desdobramento das ações estratégias proposta no planejamento tático da Universidade

Federal do Espírito Santo, por meio de objetivo e metas específicos de sua função.

A missão das bibliotecas do Sistema Integral de Biblioteca - SIB/UFES

apresentam-se em: planejar, organizar, preservar e disseminar a informação

bibliográfica para a produção do conhecimento, dando suporte às atividades

educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da Universidade, possibilitando o

crescimento e desenvolvimento institucional e da sociedade. E a visão de Serem

reconhecidas estadual e nacionalmente como unidades de informação de excelência

na gestão dos recursos bibliográficos, na prestação de serviços para comunidade

universitária e sociedade em geral, possibilitando o crescimento, a inovação, o

desenvolvimento institucional e social.

Nesse plano serão apresentados metas e ações que de acordo com os recursos

disponíveis serão priorizadas no período de 2019 à 2020.
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HISTÓRICO

UFES/CEUNES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) realizou em janeiro de 1991,

nos municípios de São Mateus e Nova Venécia, o primeiro vestibular para por em

prática o plano de interiorização da Universidade e teve seu início efetivo no dia 08 de

março de 1991, em São Mateus, com aula inaugural proferida pelo Bispo Emérito de

São Mateus, Dom Aldo Gerna, para os primeiros 159 universitários. Na oportunidade,

a Ceunes funcionava em São Mateus, em uma instalação denominada Prédio Sagrada

Família, pertencente ao Governo do Estado do Espírito Santo.

Atualmente o Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes) da

UFES está localizado na BR-101, São Mateus - ES a 222 Km da capital, Vitória - ES,

e tem como missão o desenvolvimento dos avanços científicos, tecnológicos,

educacionais, culturais e sociais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.

Produzindo, transferindo e socializando conhecimentos e inovações que contribuam

para a formação do cidadão, visando ao desenvolvimento sustentável no âmbito

regional, nacional e internacional.

Biblioteca Setorial CEUNES

A biblioteca iniciou suas atividades em 1991, ainda no antigo prédio Sagrada

Família e em 2005 foi transferida para o novo Centro do CEUNES na BR 101-

Litorâneo, onde funciona atualmente.

Em conformidade com os organogramas aprovados pelos conselhos e que

constam nas Resoluções Nº 08/2014 e 016/2012. A biblioteca Setorial CEUNES é um

setor que está vinculado tecnicamente à Biblioteca Central, pois faz parte do Sistema

integrado de bibliotecas da UFES (SIB/UFES) e administrativamente ao Centro

Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes) e é responsável pela execução dos

serviços e produtos de informação de coleta, organização e disseminação da

informação para atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

http://www.ceunes.ufes.br/
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Resolução Nº 027/2014

Resolução Nº 27/2014
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Resolução Nº 016/2012

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A estrutura organizacional da Biblioteca Setorial CEUNES é formada pela

direção e três seções (de circulação, de processamento técnico e de controle

bibliografico), conforme pode ser observado abaixo.
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De acordo com Resolução Nº09/2012, que regula o Regimento Interno do

SIB/UFES compete:

Aos gestores das Bibliotecas Setoriais:

I. planejar, implementar, acompanhar e avaliar o plano de ação, de acordo com as

diretrizes e normas estabelecidas pela Biblioteca Central;

II. movimentar o pessoal sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades da

Biblioteca Setorial;

III. divulgar e atualizar o acervo necessário ao desenvolvimento dos programas

acadêmicos em nível de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e

administração das respectivas áreas;

IV. tomar as providências administrativas necessárias em relação a conservação e

manutenção do prédio, mobiliários, equipamentos e acervos, assim como coordenar

os recursos humanos, materiais, instrucionais e institucionais necessários ao

funcionamento da Biblioteca;

V. encaminhar a Seção de Aquisição e Intercâmbio sugestões de materiais

informacionais a serem adquiridos com recursos orçamentários do SIB/UFES; VI.

encaminhar a Diretoria do Centro (Conselho Departamental) ao qual a Biblioteca está

vinculada, sugestões de materiais informacionais a serem adquiridos com recursos

orçamentários do referido Centro, providenciando seu registro posterior junto a

Divisão de Formação e Tratamento do Acervo;

VII. atuar de forma cooperativa com as demais unidades da Biblioteca Central,

visando a compatibilização e integração das atividades a serem desenvolvidas;

VIII. executar o inventário do acervo da Biblioteca;

IX. executar os procedimentos de descrição física e temática dos materiais

informacionais, sob a coordenação da Divisão de Formação e Tratamento do

Acervo/Seção de Processamento Técnico;

X. coletar e organizar dados estatísticos necessários a elaboração de relatórios de

avaliação de atividades, além de dados qualitativos relacionados a satisfação dos

usuários com os serviços e produtos de informação prestados em sua unidade;

XI. executar as atividades afins.
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À Seção de Processamento Técnico compete:

I.executar a representação descritiva e temática de todo o material bibliográfico

recebido da Biblioteca Central e transcrever os dados da representação para o(s)

suporte(s) adotado(s) pela mesma;

II. zelar pelo padrão adotado de descrição física e temática dos recursos

informacionais recebidos pelas bibliotecas setoriais, a fim de manter a otimização

desses processos e a fidedignidade na transcrição dos dados;

III. preparar a catalogação na publicação das obras a serem publicadas pela UFES,

assim como dissertações e teses apresentadas aos programas de pósgraduação;

IV. colaborar com os serviços/programas de catalogação cooperativa nacionais e

internacionais, conveniados com a Biblioteca Central, cumprindo as normas

emanadas dos mesmos;

V. executar outras atividades afins.

À Seção de Controle Bibliográfico compete:

I. alimentar e controlar a base de dados local e os catálogos existentes nas Bibliotecas

Central e Setoriais;

II. preparar o material bibliográfico recebido da Seção de Processamento Técnico e

encaminhá-lo para incorporação ao acervo;

III. executar a atividade de descarte do material bibliográfico previamente

selecionado;

IV. coordenar o inventário do acervo bibliográfico das Bibliotecas Central e

Setoriais;

V. Providenciar baixa das obras descartadas e/ou dadas como desaparecidas após

inventário;

VI. Executar outras atividades afins.

À Seção de Circulação compete:

I. cadastrar e atualizar os arquivos dos usuários;

II. executar as tarefas relativas a empréstimo e devolução de material;

III. fazer cobrança do material atrasado;

IV. emitir nada consta quando solicitado pelo usuário;

V. registrar e executar a rotina necessária ao controle da circulação do acervo da

Biblioteca;
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VI. selecionar material a ser conservado e/ou restaurado, encaminhando-o à Seção

competente;

VII. executar outras atividades afins.

Ressalva-se que nem todas as competências das Seções de Processamento

Técnico e Controle Bibliográfico são desenvolvidas pela Biblioteca CEUNES, pois

algumas são centralizadas e desenvolvidas na Biblioteca Central e as bibliotecas

setoriais apenas seguem essas diretrizes.

Na Seção de Pequenos Reparos são desenvolvidas as seguintes atividade:

I . troca de etiquetas;

II. restauro de capa de livros;

III. restauro de lomdada de livros;

IV. colagem de folhas soltas.

A Biblioteca Setorial CEUNES ainda não possui estrutura física e pessoal para

ampliar totalmente o desenvolvimento de atividades que são comuns em uma

biblioteca universitária e colaborar com maior autonomia junto ao SIB/UFES. Essas

metas devem ser observadas a longo prazo. Mas a curto e médio prazo é importante

estruturar o conjunto necessário para a implantação formal da Seção de Treinamento

de Usuários.
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INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES

O prédio da Biblioteca Setorial CEUNES possui uma área de 2.405 m². Onde

464m² são destinados para armazenar o acervo e o restante é destinado a circulação

dos alunos, como por exemplo, sala de pesquisa, salas de estudo individual e em

grupo, auditório, banheiros e salas de trabalho.
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O espaço físico destinado à biblioteca não é insuficiente, mas necessita das

seguintes reformas e adaptações:

I. reforma da estrutura metálica do telhado de policabornato;

II. fechamento das laterais do prédio;

III. reorganização do espaço físico e instalações do térreo da biblioteca;

IV. criação da sala de acessibilidade;

V. instalação dos armários de sensor digital;

VI. instalação de tomadas para os usuários.

RECURSOS HUMANOS

Atualmente a equipe técnica e operacional da biblioteca é composta por

bibliotecários e assistentes em administração. Conforme o quadro abaixo:

SERVIDOR CARGO CLASSE/

NÍVEL

QUALIFICAÇÃO SITUAÇÃO

FUNCIONAL

SUBUNIDADE

Carlos José

Pereira Xavier

Bibliotecário E Especialização Ativo Seção de circulação.

Filipe Briguiet

Pereira
Bibliotecário

E Graduação Ativo

Seção de Pequenos Reparos;

Seção de Controle

Bibliográfico; Seção de

Processamento Técnico.

Kênia Ap. Limas

dos Santos

Oliveira

Bibliotecário E Especialização Ativo Direção



BIBLIOTECA SETORIAL CEUNES 13

Bruno de

Oliveira

Assistente em

administração
D Ensino médio Ativo Seção de circulação.

Hewertton

Coutinho

Fernandes

Assistente em

administração
D Graduação Ativo Seção de circulação.

Jardel Bonela

dos Santos

Assistente em

administração
D Graduação Ativo Seção de circulação; Seção

de Pequenos Reparos.

Maurício Pinho

Borges

Assistente em

administração
D Graduação Ativo Seção de circulação.

Weliton Maciel

Altoe

Assistente em

administração
D Graduação Ativo Seção de circulação.

O quadro de pessoal não é suficiente para o desenvolvimento de todas as

atividades da biblioteca. Até a circulação de material (empréstimo, devolução,

renovação, cadastro) fica prejudicada quando um dos servidores se afastam para

licenças ou ferias.

Um quadro mínimo ideal deveria ser composto por: seis assistentes em

administração para desenvolver as atividades de circulação de materiais, um

bibliotecário para a gestão, dois bibliotecários e dois assistentes em administração

para as atividades de processamento técnico, controle bibliográfico, treinamento e

pequenos reparos.

SERVIÇOS DE PRODUTOS

São oferecidos à comunidade acadêmica do Campus CEUNES os seguintes serviços:

1. Catálogo online; (atualmente não há computadores disponíveis na biblioteca

exclusivo para pesquisa e consulta ao catálogo)

2. Consulta local. O acervo da biblioteca está a disposição da comunidade

acadêmica e do público externo para consulta local e são de livre acesso;

3. Empréstimo e devolução de obras;

4. Renovação online;

5. Confecção eletrônica de ficha catalográfica para fins de apresentação em teses e

dissertações;

6. Treinamento para os calouros e visitas orientadas para estudantes do ensino

médio;
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7. Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES;

8. Website da biblioteca como canal de informação;

9. Repositório Instituciona (RiUFES);

10. Biblioteca de Digital de Tese e Dissertações (BDTD);

11. Acesso à Rede sem fio, Eduroam;

12. eBook das editoras Cambridge, Elsevier Ciência da Computação e Energia,

Elsevier Ciência da Saúde, Evolution Medicina, IEEE, Wiley Blackwell, Zahar e

Senac e eBooks Nacionais;

13. Bases de dados da: Academic Search Ultimate, ASTM Standards and

Engineering Digital Library, Periódicos da CAPES, Revista dos Tribunais online,

Scifinder Web, Tanget GEDWeb - Normas técnicas brasileiras e internacionais

da ABNT, ISO e outras.

PLANEJAMENTO TÁTICO

O Planejamento tático da Biblioteca Setorial CEUNES está fundamentado no

Plano de Desenvolvimento Institucional da UFES 2015/2019 e apresenta como ações,

indicadores e metas no seguinte:
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDI - UFES

15/19

AÇÕES
TÁTICAS

INDICADOR/
FÓRMULA

INDICADO
BIBLIOTECA

AÇÃO EFETIVA STATUS OBSERVAÇÃO METAS

Criar espaços de
vivência em todos os

campi.

Reorganizar hall
do 2º piso

(disponibilizar
sofá para leitura e

descanso)

Índice de satisfação
dos usuários da
biblioteca

(Pesquisa de
satisfação dos
usuários)

Elaborar projeto de
solicitação.

Aguardando
calendário de compra

de material
permanente da UFES.

Iniciar a partir
de 2020.

Disponibilizar
tomadas para os

usuários.

Índice de satisfação
dos usuários da
biblioteca.

(Pesquisa de
satisfação dos
usuários).

Elaborar projeto de
solicitação.

Aguardando
calendário de obras

do CEUNES.

Iniciar a partir
de 2020.

Estabelecer
mecanismos de
controle interno,

visando melhorar os
processos de gestão.

Implantar
Procedimento
Operacional

Padrão (POP) nos
setores da
biblioteca.

Índice do
Procedimento

Operacional Padrão
(POP).

N° de POP por
seção / Número
total de processos
da seção x 100

 Definição dos
padrões das
atividades;

 Distribuição das
responsabilidades;

 Implantação,
controle e avaliação.

 Já
executado
na Seção de
circulação;

 Seção de
Peq.
Reparos,
Proc. Téc.
E Contr.
Bib. No 2º
semestre de
2019.

Aguardando
diretrizes do DFTA
do SIB/UFES.

Finalizar no 1º
semestre de

2020.

Expandir e
diversificar a captação

de recursos
financeiros.

Criar uma Seção
de Projetos e
Convênios.

Índice do
orçamento
Executado
(empenhado)

(Orçamento
executado) /
(orçamento
planejado) x
100

 Apresentar proposta
a Direção do
SIB/UFES; (se
positivo)

 Estudar o tema da
proposta;

 Elaborar projeto;
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 Executar
 planejamento.

Fomentar a cultura, o
lazer e o esporte.

Contribuir na
construção e

participação dos
circuitos culturais
desenvolvidos nos

Campis.

Índice de
mapeamento das
atividades culturais
desenvolvidas.

(Pesquisa de
mapeamento

das
atividades) x 100

 Levantamento dos
grupos e projetos
culturais existentes
na UFES/CEUNES;

 Estudo sobre as
possíveis
colaborações;

 Elaboração de
projetos;

 Execução.

A partir do 2º
semestre de

2020.

Garantir condições de
saúde e segurança no
ambiente de trabalho

e estudo.

Reforma do
telhado;

Reforma das
laterais do prédio;

Índice de satisfação
dos usuários da
biblioteca

(Pesquisa de
satisfação dos
usuários)

Em análise para
captação de
recursos

financeiros

Melhorar os conceitos
dos cursos de
graduação e
pós-graduação

Criar programa de
capacitação
continuada de

usuário.

Índice de
participantes
Número de
participantes
presentes

Número total
de inscritos

 Discutir com os
Colegiados sobre as
necessidades de
treinamentos mais
adequadas;

 Desenvolver
programas de
capacitação;

 Execução e controle.

Programa de
treinamento para os
calouros já foi

iniciado 1º semestre
de 2019.
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Formação e
Desenvolvimento

do acervo

% de crescimento
do acervo

[(acervo atual -
acervo ano base) /
(acervo ano base)]

Reorganizar o
espaço físico do

térreo da
biblioteca
(melhorar a
dinâmica dos
serviços e

implantação da
sala de

acessibilidade)

 Nota de
avaliação de
curso emitido
pelo MEC;

 Índice de
satisfação dos
usuários da
biblioteca.

 Indicares de
espaço e
estrutura
acessível;

 (Pesquisa de
satisfação dos
usuários)

Em análise para
captação de
recursos

financeiros

Promover a formação
continuada de

docentes, servidores,
técnicos e

coordenadores de
curso.

Apoiar os
programas de
capacitação

continuada dos
servidores da

UFES;

 Índice de
participantes;

 Índice de
qualificação do
corpo
técnico-administr
ativo da Unidade.

 Nº de
participantes;

 Nº de
servidores e
suas
qualificações.

 Incentivar a
participação dos
servidores nos
treinamentos
oferecidos;

 Solicitar
treinamentos
específicos para a
biblioteca.

Promover e melhorar
a comunicação interna

e externa na
Universidade.

Aumentar o
envolvimento dos
usuários por meio
da utilização das
redes sociais.

Análise de
envolvimento

(Número de
acessos e

envolvimento) x
100

 Reestrutura a
arquitetura das
informações do site da
biblioteca;

 Reestruturar a
arquitetura dos
manuais de uso da
biblioteca;

 Criar fanpage
(facebook, Istagran,
Twiter, etc.)
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