
Dimensão Critério Desafio Objetivo Iniciativas Açoes timestamp

Governança
DESAFIO 1 - Repensar o
posicionamento do SiBi na
UFSC

Dotar a Universidade de
uma estrutura de
Biblioteca que favoreça o
acesso à informação e
conhecimento
contribuindo com os
avanços na
aprendizagem, pesquisa e
formação da cidadania.

a)  Formalizar o Sistema de Bibliotecas da UFSC e normatizar o seu
funcionamento reconhecendo e valorizando sua autonomia na gestão das
bibliotecas e dos acervos da UFSC, sempre baseadas na competência e nos
bons resultados;

1) Criar minuta de Portaria de criação do Sibi UFSC e encaminhar para discussão e aprovação; 04/11/2015
08:47:06

2) Atualizar o Regimento do SiBi UFSC de acordo com a nova estrutura organizacional a ser proposta;
27/10/2015
11:02:38

b) Rever e adequar à estrutura organizacional e administrativa do Sistema de
Bibliotecas da UFSC;  visando atuar dentro de uma perspectiva sistêmica e
multicampi) 1) Propor nova estrutura organizacional;

30/10/2015
16:52:05

2) Criar instância Administrativa de apoio à direção do SiBi UFSC;
30/10/2015
16:53:55
30/10/2015
17:01:27

4) Sensibilizar os dirigentes para a necessidade de aumentar a remuneração das funções gratificadas no SiBi;
30/10/2015
16:55:46

c) Promover a visibilidade e o reconhecimento junto à comunidade
universitária e a sociedade; 1) Implantar política de comunicaçao; 20/10/2015

20:05:10

2) Reavaliar e ampliar ferramentas e meios de comunicação; 27/10/2015
13:29:59

3) Aperfeiçoar a identidade para o SiBi/UFSC, reestruturar suas partes e propor novas formas de participação e
representatividade da comunidade em suas ações;

30/10/2015
17:05:01

4) Incluir na equipe um profissional da comunicação; 30/10/2015
17:30:45

d) Fortalecer as bibliotecas como catalisadoras de inovação, capazes de
facilitar a criação e reutilização de conteúdos por sua comunidade; 1) Assumir a liderança na gestão da produção acadêmica e científica institucional 30/10/2015

17:07:14

2) Implantar novos serviços de gestão de dados de pesquisa; 20/10/2015
20:05:11

3) Implantar o serviço de acompanhamento e divulgaçao de métricas; 27/10/2015
13:43:12

DESAFIO 2 - Repensar os
espaços físicos das
Bibliotecas

Renovar, redirecionar e
investir em espaços
visando incentivar a
criatividade, exploração e
aplicação de novas
ideias, tendo as
bibliotecas como
elemento chave em
aprendizagem,
informação, educação,
pesquisa, cultura e
participaçao social.

a) Viabilizar edifícios e estruturas de excelência para as bibliotecas nos Campi
de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville, e outros que vierem a ser
criados, de forma que tais unidades de informação tornem-se referência;

1) Planejar e Discutir e com os dirigentes e as bibliotecas o modelo de biblioteca para os campi;

30/10/2015
17:11:16

2) Viabilizar os projetos junto ao DPAE; 20/10/2015
20:05:12

3) Buscar os recursos necessários para as obras; 27/10/2015
14:25:49

b) Ampliar e readequar os espaços das bibliotecas do Campus Sede na
perspectiva da personalização dos serviços para atender e superar as
expectativas dos usuários;

1) Reavaliar a centralização e descentralização de acervos e serviços; 27/10/2015
12:02:46

2) Centralizar acervos de acordo com o resultado da reavaliaçao proposta; 27/10/2015
14:18:26

3) Definir serviços estratégicos para atendimento especializado à comunidade da área da biblioteca setorial; 27/10/2015
14:19:19

4) ou, centralizar serviços, acervos e equipe na BC; (com exceção do CA e CCA) 27/10/2015
14:21:03

c) Buscar a inclusão no orçamento do SiBi UFSC recursos destinados à
remodelação e adequação da estrutura e dos espaços, mobiliário e atualização
tecnológica;

1) Elaborar projetos físicos com base na decisão da reavaliação sobre centralização e descentralização; 27/10/2015
12:03:49

2) Projetar os espaços para levantar as necessidades de mobiliários; 27/10/2015
14:28:23

3) Levantar as demandas de software e hardware necessárias para implantar os novos espaços/serviços; 27/10/2015
14:29:46

d) Criar melhores condições para a permanência do usuário, remodelando os
espaços e proporcionando novos espaços para aprender, pesquisar e fazer
uso das tecnologias da informação e comunicação, como makerspaces,
atividades culturais, etc.;

1) Integrar em um único espaço na BC os recursos e serviços bibliotecários, tecnológicos, sistemas de
informação, meios de edição eletrônica e a criação de materiais multimídia, com o objetivo de apoiar as novas
necessidades de aprendizagem e de pesquisa da comunidade universitária;

27/10/2015
12:07:37

2) Incorporar o LabUFSC e sua equipe à Biblioteca Central; 27/10/2015
14:35:49

3) Redefinir o papel do labUFSC; 27/10/2015
14:32:55

4) Planejar espaços sociais e culturais para atividades de lazer, entretenimento e criatividade; 27/10/2015
14:36:21

5) Garantir e ampliar a infraestrutura de rede, a conectividade total para transmissão de voz e dados, bem
como, acesso à Internet, com ou sem fio e ampliar o número de tomadas para equipamentos móveis dos
usuários.

27/10/2015
12:09:19

6)  Viabilizar equipes técnicas para suporte ao uso intenso de máquinas e dispositivos móveis e dar
treinamento no uso  de softwares;

30/10/2015
20:36:33

DESAFIO 3 - Valorizar as
pessoas.

Promover a valorização
do ser humano, o
investimento em
capacitação, a melhoria
do ambiente interno, o
estímulo à diversidade,
respeito e criação de
trabalho em equipe.

a) Evoluir a cultura já implantada do "aprender a aprender", trabalho
colaborativo e compartilhamento do conhecimento; 1)Dar continuidade ao projeto de implantação da Gestão do Conhecimento no Sibi UFSC; 20/10/2015

20:05:13

2)  Implantar Comissões e Grupos de Trabalho para atender à demandas específicas das Comissões; 27/10/2015
14:53:51

3) Implantar os resultados dos grupos das comissões e grupos de trabalho; 30/10/2015
19:06:34

4) Incentivar a divulgação dos resultados mediante apresentação em eventos e publicação em revistas
científicas da área;

b) Trabalhar de forma integrada, elaborando projetos que viabilizem a
participação de servidores, aproveitando as suas competências; 1) Implantar a gestão por competências; 20/10/2015

20:02:44

2) Viabilizar a flexibilidade de atuar de forma itinerante nos setores e bibliotecas do SiBi/UFSC; 27/10/2015
14:56:11

c) Incentivar a educação continuada dos servidores técnico-administrativos da
Biblioteca;

1) Implantar de forma alinhada à SEGESP, as Diretrizes do Sibi UFSC para afastamento para eventos, cursos
de capacitação, mestrado e Doutorado;

20/10/2015
20:02:41

2) Motivar os servidores a orientarem seus projetos de pesquisa com foco no atendimento das demandas da
Biblioteca;

27/10/2015
14:57:53

3) Viabilizar junto ao programa intitucional de capacitação a inclusão de capacitações para atender
necessidades específicas das equipes das bibliotecas;

30/10/2015
20:48:00

3) Destinar recursos para apoiar a capacitação das equipes; 27/10/2015
14:59:55

4) Estimular o aprendizado de, pelo menos, um segundo idioma (ex.: inglês, libras); 20/10/2015
20:02:39

e) Repensar os papéis e responsabilidades dos bibliotecários frente a novos
serviços a serem implantados;

1) Promover ampla discussão junto às equipes sobre a necessidade de capacitação frente a um novo cenário
proposto;

20/10/2015
20:02:38

2) Incentivar o desenvolvimento de novas competências para novos papéis especializados; 20/10/2015
20:02:32

f) Intensificar e melhorar a comunicação interna 1) Promover e facilitar a participação de todas as equipes das bibliotecas da sede e dos campi nas reuniões; 20/10/2015
20:02:33

2) Instalar os serviços de salas da RNP para reuniões virtuais facilitando a comunicaçao com os Campi e
bibliotecas de outras IFES;

30/10/2015
17:26:41

3) Instalar sala de videoconferência na Biblioteca Central; 30/10/2015
17:35:48

4) Manter e intensificar as reuniões presenciais; 30/10/2015
17:40:31

5) Fazer uso de ferramentas de comunicação na web (webinar, etc.) 30/10/2015
17:41:58

6) Utilizar instrumentos que possibilitem o trabalho colaborativo em rede. 30/10/2015
17:44:12

g) Estender a jornada de trabalho de 30 horas semanais para todo o sistema
de bibliotecas; 1) Promover ampla discussão com os gestores; 20/10/2015

20:05:15
2) Analisar a viabilidade de atividades em escalas e rodízios incluindo os servidores de atividades técnicas no
atendimento direto ao usuário;

30/10/2015
17:46:19

3) Ampliar o horário de funcionamento das bibliotecas; 30/10/2015
17:48:20

DESAFIO 4 - Democratizar
e ampliar o acesso à
informação e
conhecimento.

Construir uma
comunidade universitária
letrada, informada e
participativa, tendo as
bibliotecas como
elemento chave em
informação, educação,
pesquisa, cultura e
participação social
mediante as atividades de
aquisição, seleção e
tratamento da
informação;

a) Conferir dimensão adequada aos programas, serviços e produtos no âmbito
do e-science especialmente as atividades voltadas ao aumento da visibilidade,
acessibilidade e compartilhamento da produção intelectual da UFSC
(Repositório Institucional, Portal de Periódicos, gestão de dados de pesquisa e
métricas);

1) Discutir com os gestores e pró-reitorias de graduação, pesquisa, pós-graduação, cultura e extensão; 20/10/2015
20:05:17

2) Formalizar a gestão do Repositório Institucional; 30/10/2015
17:52:22

3) Garantir o caráter acadêmico e científico do RI; 30/10/2015
17:54:58

4) Criar e aprovar políticas institucionais para inclusão, disseminaçao, uso e preservaçao dos conteúdos no
RI;

30/10/2015
17:56:54

5) Avaliar a plataforma de e-science para a gestão de dados da pesquisa; 30/10/2015
17:58:23

6) Criar e aprovar políticas institucionais de gestão de dados; 31/10/2015
10:55:52

6) Diagnosticar e conhecer os conteúdos e as estruturas dos dados de pesquisa hospedados nos
laboratórios e gabinetes dos pesquisadores;

31/10/2015
10:39:23

7) Avaliar e adquirir sistema de geração e avaliação das métricas; 30/10/2015
18:00:19

8) Desenvolver as habilidades do staff na Biblioteconomia de Dados (Data Librarian); 31/10/2015
10:50:32

9) Captar os recursos para os investimentos necessários para atuar em novo cenário; 31/10/2015
10:42:51

b) Qualificar o acervo impresso e digital mediante a efetiva seleção e
monitoramento das bibliografias básica e complementar das disciplinas dos
cursos;

1) Manter uma postura ativa no processo de seleção e aquisição dos materiais, de forma integrada com a
Comissão de Desenvolvimento de Coleções;

20/10/2015
20:05:18

2) Colocar a biblioteca como ator ativo no sistema acadêmico visando qualificar os projetos político
pedagógicos dos cursos mediante a conferência das bibliografias das disciplinas antes de sua publicação;

30/10/2015
17:54:39

4) Integrar os sistemas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(PRPG), com o Sistema Pergamum, de forma a agilizar e otimizar o processo de aquisição das bibliografias;

30/10/2015
18:59:39

5) Promover a aproximação com os docentes permanentemente; 30/10/2015
20:55:12

c) Acompanhar as tendências no tratamento da informaçao; 1) Reforçar a prática do trabalho cooperativo no tratamento da informação; 20/10/2015
20:05:19

2) Avaliar e rever as ferramentas e os procedimentos adotados no tratamento técnico da informação; 30/10/2015
19:15:16

3) Criar instâncias que contemplem serviços inovadores (conteúdo digital, métricas, gestão dados de pesquisa);



3)  Disponibilizar a linguagem documentária utilizada pela Biblioteca Universitária junto a interface de busca do
catálogo online;

20/10/2015
20:05:21

4) Avaliar a possibilidade de adotar interfaces com mídias sociais para permitir a  interatividade do usuário na
inclusão de tags, incentivando a indexação social;

30/10/2015
19:14:58

5) Adotar políticas de segurança dos dados, a preservação, o acesso e o controle dos metadados. 30/10/2015
20:25:37

6) Tratar técnicamente e gerenciar os dados oriundos da pesquisa (e-science), prevendo uso de identificadores
permanentes;

31/10/2015
10:35:54

7) Prover serviços de metadados para os dados científicos: 31/10/2015
10:47:30

8) Criar normas para os dados centíficos; 31/10/2015
10:45:58

DESAFIO 5 - Ampliar e
agregar
valor ao portfólio de
serviços à comunidade.

Modelar e criar novos
serviços de difusão da
informaçao, de acordo
com as necessidades e
expectativas dos
usuários, nas
modalidades presencial e
online.

a)Incorporar novos conteúdos e adotar novas tecnologias no programa de
capacitação;

1) Contribuir com a competência informacional, promovendo autonomia aos estudantes, professores e
técnicos-administrativos com responsabilidade na busca, recuperação e uso das informações;

20/10/2015
20:05:22

20/10/2015
20:05:23

b) Ampliar o horário de atendimento pensando na Biblioteca Central 24 horas 1) Avaliar quais os serviços/espaços que necessitam de ampliação de horário; 20/10/2015
20:05:26

2) Readequar o quadro de servidores; 31/10/2015
11:12:19

3) Prover as condiçoes de segurança; 31/10/2015
11:12:48

c) Garantir serviços aos usuários remotos, incluindo os alunos de Ensino a
Distância (EaD) 1) Criar sistemas de comunicação e aplicativos que facilitem o acesso e uso da informação; 20/10/2015

20:05:27
2) Ampliar a oferta de capacitaçao utilizando tecnologias, como plataforma MOODLE,  de ensino massivo
(MOOC) e serviços de e-referencia;

31/10/2015
11:14:27

d) Adequar o SiBi/ UFSC à Norma NBR 9050/ 2004 de Acessibilidade 1) Adquirir móveis específicos para pessoas com deficiências; 20/10/2015
20:05:30

2) Ampliar a sinalização e piso tátil na BC e bibliotecas; 31/10/2015
18:27:26

3) Elaborar projetos de biblioteca acessível para os Campi; 31/10/2015
18:28:29

DESAFIO 6- Intensificar o
uso de tecnologias da
informação e comunicação.

Acompanhar as
principais tendências e
desenvolvimentos de
tecnologias para
bibliotecas acadêmicas e
de pesquisa, introduzindo
o uso das mesmas na
melhoria dos processos
de gestão e prestação de
serviços.

a) Ter um ambiente virtual que sirva à gestão da informação e do
conhecimento na Biblioteca, 1) Definir a partir dos trabalhos da Comissão de GC qual o melhor ambiente; 20/10/2015

20:05:30

2)  Investir na elaboração de ferramentas colaborativas; 31/10/2015
16:22:17

b) Priorizar a entrega de conteúdos em dispositivos móveis; 1) Disponibilizar Ipads e e-readers na Biblioteca; 20/10/2015
20:05:31

2) Buscar parcerias com estágios curriculares, trabalhos de TCC, Dissertaçoes e Teses para desenvolver
aplicativos;

30/10/2015
21:10:21

c) Implantar um serviço de referência virtual (atendimento instantâneo online); 1) Verificar os sistemas existentes; 20/10/2015
20:05:32

2) Customizar o sistema para o cenário do SiBi UFSC 31/10/2015
16:28:37

d) Disponibilizar ferramentas inteligentes para auxiliar o usuário na
recuperação da informação 1) Disponibilizar uma assistente virtual (inteligência artificial) no site da Biblioteca; 20/10/2015

20:05:33

2) Verificar a disponibilidade no mercado; 31/10/2015
16:35:54

3) Buscar parceria com os cursos da UFSC que podem atender essa demanda via estágio, TCC, etc.; 20/10/2015
20:05:34

4) Tentar viabilizar junto à SETIC; 31/10/2015
16:37:27

e) Customizar sistemas já desenvolvidos na SETIC para uso nas atividades de
gestão e controle na Biblioteca; 1) Customizar o SIEF para uso no sistema de GC, inventário e reservas de espaços físicos (salas, auditório); 20/10/2015

20:05:35

2) Concluir customizaçao do Sistema de Chamados para gerenciar as demandas recebidas; 31/10/2015
16:34:05

f) Dar continuidade ao projeto de implantação da tecnologia RFID; 1) Agilizar o processo de tratamento físico dos itens bibliográficos; 20/10/2015
20:05:36

2) Proporcionar a autonomia do usuário;
3) Oferecer de auto-atendimento no empréstimo, renovaçao, reserva e devoluçao e itens bibliográficos;

4) Viabilizar a organização e localizaçao dos itens nas estantes mediante leitura automatizada; 30/10/2015
21:01:28

5) Agilizar o inventário dos acervos; 30/10/2015
21:05:09

6) Ampliar a segurança dos itens bibliográficos; 30/10/2015
21:05:54

DESAFIO 7 - Aperfeiçoar a
gestão do SiBi/ UFSC

Atuar como órgão
coordenador e gestor de
serviços estratégicos de
informação e de
bibliotecas para a
Universidade,
dinamizando sua
inserção e participação
no contexto do ensino,
pesquisa, extensão,
gestão e políticas
institucionais.

a) Realizar a coordenação técnica do SiBi UFSC e a coordenação
administrativa da Biblioteca Central.

1) Promover e implementar o desenvolvimento permanente, a inovação e a disseminação de serviços de
informação;

20/10/2015
20:05:37

2) Fortalecer as políticas de gestão de informação e bibliotecas na Universidade, por meio de ações
integradas, definidas e oficializadas;

20/10/2015
20:05:38

3) Pautar-se na adoção de novos procedimentos como resultado do trabalho colaborativo e em equipe e do
consenso deliberado entre a gestão do SiBi/ UFSC e as Unidades/ Órgãos envolvidos;

20/10/2015
20:05:39

4) Incorporar o planejamento como instrumento fundamental de trabalho, antecipando novos desafios e
moldando-se às mudanças;

20/10/2015
20:05:40

5) Cumprir o disposto no regimento do SiBi UFSC; 31/10/2015
19:39:13

b) Gerir os recursos orçamentários e buscar ampliar as fontes de
financiamento;

1) ) Propor um percentual no orçamento anual da UFSC para o SiBi/ UFSC, em conformidade com os padrões
internacionais que recomendam até 5% do orçamento da universidade para a manutenção de serviços
bibliotecários;

31/10/2015
19:35:25

2) Elaborar projetos para a capacitação de recursos em editais internos e junto a instituições de fomento; 20/10/2015
20:05:40

c) Ampliar a participação da direção do SiBi/ UFSC nas decisões dos órgãos
colegiados da Instituição, tanto no meio acadêmico como administrativo; 1) Buscar representação nos órgãos colegiados; 20/10/2015

20:05:40
20/10/2015
20:05:41

d) Qualificar o quadro de servidores para atuar em um novo cenário; 1) Incluir no quadro de servidores de outras áreas, visando formar equipes multidisciplinares, como
profissionais da área de tecnologia, comunicação, design, arquivo, entre outros;

27/10/2015
11:51:51

2)  Garantir a reposição do quadro de servidores que se aposentam ou são remanejados 27/10/2015
11:54:34

e) Desenvolver estratégias que permitam conhecer as necessidades da
comunidade mediante a realização de estudos e pesquisas com o objetivo de
monitorar os resultados das ações desenvolvidas pela Biblioteca

1) Criar mecanismos permanentes de interação com a comunidade visando obter feedback para implantar
constantes melhorias;

20/10/2015
20:05:44

DESAFIO 8 - Estabelecer e
ampliar parcerias.

Valer-se do
estabelecimento de
parcerias estratégicas e
participação em projetos
de colaboração intra e
interinstitucional, em
nível local, nacional e
internacional, mantendo-
se aberta, proativa e
propositiva, visando o
fortalecimento do papel
da biblioteca no contexto
do ensino, pesquisa e
extensão.

a) Estabelecer convênios e termos de cooperação em nível nacional e
internacional; 1)  promover intercâmbio informacional/profissional entre bibliotecas nacionais e internacionais;

2) Identificar oportunidades para as bibliotecas dentros das parcerias institucionais existentes; 03/11/2015
09:05:26

3) Desenvolver projetos de pesquisa e extensão junto aos cursos de graduação e pós-graduação da UFSC; 20/10/2015
20:05:45

b) Estabelecer parcerias com cursos de graduação e pós-graduação, grupos
de pesquisa visando soluções conjuntas para demandas das bibliotecas;

1)  Favorecer a realização do estágios e realização de projetos de TCC, Dissertação e Teses no Sistema de
Bibliotecas;

20/10/2015
20:05:45

2) Participar ativamente na formação acadêmica dos estudantes de Biblioteconomia, disponibilizando a
Biblioteca Universitária como laboratório para o ensino-aprendizagem;

30/10/2015
21:23:33

DESAFIO 9 - BU
sustentável

Implementar ações que
contribuam para o
desenvolvimento
sustentável do Sistema
de Bibliotecas da UFSC.

a) Construir políticas para o uso consciente dos recursos; 1) Identificar e adotar procedimentos no âmbito do conceito de "Bibliotecas verdes";

2) Integrar-se aos projtos de sustentabilidade existentes na UFSC; 03/11/2015
09:07:40

b) Trabalhar em parceria com os projetos institucionais de sustentabilidade; 1) Identificar iniciativas na instituição; 20/10/2015
20:05:46

c) Eliminar sempre que possível, o uso do papel nas atividades desenvolvidas
na Biblioteca, contribuindo com o Projeto "UFSC sem papel"; 1) Adotar o Sistema Institucional desenvolvido pela SETIC de Pastas, para arquivar documentos;

d) Distribuir lixeiras seletivas em pontos estratégicos na Biblioteca, de forma a
fazer a coleta seletiva do lixo; 1) Adquirir lixeiras seletivas; 20/10/2015

20:05:47

2) Fazer Campanha de seleção de lixo; 31/10/2015
19:10:14

3) Descartar com responsabilidade ambiental os resíduos sólidos produzidos na Biblioteca; 31/10/2015
19:11:58

e) Eliminar o uso dos copos plásticos descartáveis; 1) Fazer campanha pelo uso de canecas e copos individuais; 20/10/2015
20:05:48

f) Implantar sistemas de racionalização de energia (água e luz); 1) Identificar as possibilidades de diminuir o gasto de energia;

2) Substituir a atuais torneiras nos banheiros da BC; 31/10/2015
19:19:28

3) redimensior a rede elétrica da BC e avaliar a rede nas bibliotecas; 31/10/2015
19:21:18

g) Racionalizar o uso do papel mediante a possibilidade de editoraçao
eletrônica e armazenamento digital no RI; 1) receber publicações da UFSC, tccs, dissertações e teses, somente na versão digital; 31/10/2015

19:17:41

20/10/2015
20:05:48

20/10/2015
20:05:48
20/10/2015
20:05:49

20/10/2015
20:05:49

2) Incluir a promoção de valores como a ética no uso adequado da propriedade intelectual, a tolerância e o respeito pelas ideias de terceiros;
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