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RESUMO 

Ante as atuais exigências tecnológicas e econômicas da sociedade do conhecimento, 

associadas à carência de literatura a respeito da gestão de bibliotecas universitárias, o 

intento deste estudo é o de produzir um modelo de avaliação para as bibliotecas 

universitárias, baseado no princípio-chave de alinhamento do Balanced Scorecard 

(BSC), dirigido à sinergia das ações das bibliotecas às políticas de ensino de graduação 

das instituições de ensino superior. O método proposto foi elaborado em sete fases que 

objetivam conhecer as diretrizes dos cursos descritas no projeto pedagógico do curso de 

oceanografia, a visão do corpo docente da instituição, a percepção dos estudantes em 

relação a produtos e serviços e os seus fatores críticos de sucesso. Os resultados 

esperados dizem respeito à pessoal, a produtos e serviços, a estrutura tecnológica, 

estrutura física e organização de acervos, a fatores críticos de sucesso da biblioteca, 

gestão e avaliação, evidenciando a necessidade de uma biblioteca comprometida com a 

assimilação da visão sistêmica da Universidade. 
 

Palavras-chave: Biblioteca Universitária. Administração. Alinhamento Estratégico. 

Instituição de Ensino Superior. 

 



 

ABSTRACT 

Before the current economic and technological demands of the knowledge associated 

with the lack of literature regarding the management of university libraries, the intent of 

this study is to produce an evaluation model for university libraries, based on the key 

principle of alignment Balanced Scorecard (BSC) led to the synergy of actions of library 

policies for undergraduate teaching institutions of higher learning. The proposed 

method was developed in seven phases that aim at knowing the guidelines at the courses 

described in the project's educational course in oceanography, the vision of the faculty 

of the institution, students' perceptions in relation to products and services and its 

critical success factors. The expected outcomes relate to personnel, products and 

services, technological structure, physical structure and organization of collections, the 

critical success factors of the library, management and evaluation, highlighting the need 

for a library committed to the assimilation of the systemic view of University. 

 

 

Keywords: University Library. Administration. Strategic Alignment. Higher Education 

Institution. 
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1 INTRODUÇÃO  

A busca pela gestão eficiente das organizações sociais ocorre de modo mais 

intenso ante as conquistas científicas e tecnológicas e a consequente cobrança social. As 

instituições de ensino superior, públicas e/ou privadas, empenhadas com a vida de suas 

sociedades, na formação de futuros profissionais, são cobradas pela demanda crescente 

de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos que querem cursar o ensino superior, e, como 

diz Pessoa (2000), essas instituições também sofrem pressões contraditórias entre a 

necessidade de formação de especialização voltada para a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico e a necessidade de formação de profissionais dirigidos ao mercado de 

trabalho. 

 

Partícipes do processo de ensino-aprendizagem em nível superior, as 

bibliotecas universitárias são fundamentais no ciclo de produção do conhecimento. 

Dedicam-se às atividades de coleta, análise, processamento, disseminação e socialização 

de informações, materializadas em diversos suportes informacionais, como livros, 

periódicos, teses, dissertações e relatórios, nos formatos impresso e digital. Na chamada 

“Era da Informação”, com o conhecimento disponibilizado em vários formatos, as 

bibliotecas devem tirar proveito das tecnologias da informação.  

 

O planejamento desses centros disseminadores de informações deve ser 

pensado de forma estratégica, vislumbrando os objetivos didático-pedagógicos dos 

vários cursos, o perfil dos seus usuários, a gestão dos recursos humanos, os custos para 

desenvolvimento, a permanente avaliação de coleções e serviços adequados, levando em 

consideração as forças políticas, demográficas, sociais e econômicas do macroambiente 

que ensejam impactos nos elementos que compõem sua estrutura organizacional; ou 

seja, os gestores de bibliotecas universitárias devem vê-las como unidades pertencentes 

à universidade, e a universidade, como instituição social, sujeita às transformações 

sociais, políticas e econômicas. 

 

A complexidade e a intensidade das mudanças no ambiente externo exigem 

que, no âmbito organizacional, as mudanças sejam também dinâmicas, flexíveis, 
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inovadoras e proativas, reunindo valor a produtos e serviços para garantir 

sustentabilidade. 

 

Em várias partes do mundo, algumas iniciativas da gestão eficiente são 

tomadas. Valls (2006, p. 70) conta que, no início da década de 1990, a Biblioteca da 

University of Central Lancashire, pioneiramente, implantou um Sistema da Gestão da 

Qualidade com base nas normas ISO 9000, seguida pelo Centro de Documentação da 

Société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques  (SOGREAH) na França, 

bibliotecas industriais de Mumbai, na Índia, até a aplicação da ISO 9001:2000 na 

Biblioteca Mário Henrique Simonsen da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), em 2002, 

sendo a primeira no Brasil. Segundo Silva, Schons e Rados (2006, p. 16) as bibliotecas 

universitárias no Brasil usam como critério de planejamento a melhoria dos processos 

internos dos acervos digitais on-line.  
 

A gestão das bibliotecas universitárias públicas brasileiras caracterizadas 

pela falta de orçamento próprio e de autonomia está acompanhada, nos últimos tempos, 

pela explosão da informação e multiplicidade de suportes informacionais, o que a obriga 

a buscar formas gerenciais compatíveis com tantos desafios. 

 

Percebem-se várias tentativas da gestão orientada para obter resultados, 

procurando eficiência, decorrente da Administração Pública Gerencial – APG, surgida 

na segunda metade do século XX como estratégia para reduzir custos e tornar mais 

eficiente à administração dos serviços que cabiam ao Estado, introduzindo mecanismos 

gerenciais na administração pública, conforme cita Abruccio (2001). 

 

A Universidade do Ceará foi fundada em 1954, pela junção de várias 

escolas de ensino do Estado, públicas (estaduais) e particulares, que vieram 

acompanhadas das suas respectivas bibliotecas. Essas bibliotecas inicialmente ficaram 

junto às suas escolas e posteriormente foram reunidas em um prédio construído para 

esse fim, denominado de Biblioteca Central (BU). A gestão da biblioteca, como a da 

Universidade, obedecia ao pressuposto básico da Reforma Universitária de 1968 de não 

duplicar meios para os mesmos fins. 
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Hoje, a Universidade Federal do Ceará (UFC) constitui-se de seis campi 

sendo três em Fortaleza, denominados Benfica, Pici e Porangabussu e três localizados 

no interior do Estado, nas cidades de Sobral, Quixadá e na região do Cariri. Presente em 

quase todas as áreas do conhecimento é referência regional em ensino superior.  

 

A Biblioteca Universitária, órgão suplementar da Universidade, está 

estruturada com 17 (dezessete) unidades, 12 em Fortaleza e cinco nos campi do interior 

do Estado – Cariri, Quixadá e Sobral. Na sua maioria, possuem infraestrutura que 

proporciona aos usuários e funcionários um ambiente confortável e dentro dos 

requisitos de acessibilidade; bons recursos tecnológicos; acervos impressos e on line, e 

funcionários, capacitando-se em vários níveis escolares. A atual administração prioriza 

decisões tomadas em conjunto com os funcionários estimulando fomentar 

responsabilidades e uma cultura profissionalizante na sua estrutura, cultura essa 

orientada por parâmetros acadêmicos. 

 

Partindo do entendimento de que as bibliotecas universitárias devem 

executar ações vinculadas com as propostas pedagógicas dos cursos e buscar suscitar 

nos docentes a importância do seu papel estratégico para o ensino e a pesquisa, é 

reconhecida a necessidade de verificação de padrões de gerenciamento adequados, 

imprimindo maior empenho em atender às necessidades de informação dos usuários, 

como demonstram Sampaio et al. (2003). Acredita-se que essa mudança pode acontecer 

se houver maior interação dos objetivos das bibliotecas universitárias com as diretrizes 

dos variados cursos das Instituições de Ensino Superior (IES). 

 

A reciprocidade de ações entre bibliotecas e cursos de graduação é possível 

ser atingida com o alinhamento das estratégias de ação perseguido mediante o estudo 

dos projetos pedagógicos dos cursos (PPCs), da expectativa dos professores e alunos em 

relação à biblioteca, das condições de atendimento da biblioteca às bibliografias básicas 

constantes nas ementas das disciplinas e dos fatores essenciais para o desempenho da 

biblioteca no atendimento a essas necessidades. 

 

O alinhamento é um dos princípios-chave do Balanced Scorecard (BSC) ou 

Sistema Balanceado de Mensurações que busca alinhar a corporação, os parceiros 
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internos e externos com a estratégia, criando sinergia e ajuntando valor. Com 

fundamento nesse princípio, tenciona-se neste estudo desenvolver um método que 

avalie o alinhamento das ações das bibliotecas universitárias aos objetivos das várias 

unidades organizacionais, bibliotecas e cursos de graduação. Com a aplicação desse 

método espera-se que a biblioteca se torne de fato o sustentáculo das instituições de 

ensino superior. 

 

1.1 Formulação do problema 

 

Os pontos expostos até aqui, ampliados nas universidades públicas pela 

cultura organizacional impregnada pelos controles patrimoniais, burocratismo e, agora, 

pelos novos desafios de reestruturação e expansão para os quais as Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) estão se encaminhando, levam a uma preocupação maior 

com um modelo gerencial com práticas inovadoras nas universidades, assim como em 

suas bibliotecas universitárias.  

 

Inicialmente, têm-se algumas suposições acerca das relações entre 

professores e pessoal bibliotecário. Essas são questões que há muito inquietam os 

bibliotecários, em especial, os diretores de bibliotecas, que buscam, na Era do 

Conhecimento, prestar serviços com qualidade, eficiência e eficácia. 

 

Para melhor entendimento, listam-se, na sequência, essas suposições como 

questões norteadoras. 
 

1. A biblioteca, por meio de suas coleções, produtos e serviços, está sendo 

satisfatória aos cursos de graduação? 

2. Os serviços prestados pelas bibliotecas estão alinhados às necessidades 

de informação dos cursos de graduação? 

3. Como o papel estratégico da Biblioteca Universitária é visto sob a óptica 

do corpo docente e discente da Instituição? 

 

Em síntese, considera-se apropriado fazer a pergunta: como definir um 

método que vise avaliar o alinhamento dos serviços prestados pelas bibliotecas 
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universitárias com os cursos de graduação de uma Instituição de Ensino Superior 

pública? 

 

Para atingir tal propósito, faz-se indispensável a existência de uma 

biblioteca comprometida com a assimilação da visão sistêmica da Universidade, 

renovada e atualizada. Renovada no sentido de situar-se como parceira fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem, participante da ação acadêmico/pedagógica. 

Atualizada no campo das tecnologias da informação, buscando aparelhar-se para 

corresponder, de maneira competente, aos desafios do tempo corrente, disponibilizando 

o acesso à informação, nas suas mais variadas formas, inclusive aos métodos 

educacionais interativos em curso, o que é tão importante, quanto a existência de 

professores igualmente partícipes do projeto de formar profissionais da mais alta 

qualificação. 

 

1.2 Objetivos 

 

Em busca de respostas, persegue-se neste estudo, como principal objetivo, 

elaborar um método que avalie o alinhamento das ações das bibliotecas universitárias – 

BUs – às políticas de ensino de graduação das instituições de ensino superior – IES. 

 

Como partícipes desse objetivo principal, identificaram-se os objetivos 

específicos descritos: 

 

1. verificar se a gestão da BU com seus diversos instrumentos privilegia as 

diretrizes dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 

2. definir uma estratégia de ação para a BU que possibilite a articulação com os 

projetos pedagógicos dos cursos, em torno de uma proposta comum de 

formação de profissionais; e 

3. identificar os fatores que favorecem ou dificultam o alinhamento estratégico 

das bibliotecas às estratégias dos cursos de graduação. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O Capítulo 1 aponta para 

uma visão geral, mediante a apresentação do problema, contextualização e objetivos. 

 

O Capítulo 2 traz a metodologia do estudo. Contém o ambiente da pesquisa 

– o Curso de Oceanografia e a Biblioteca Rui Simões de Menezes, ambos com sede no 

Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (UFC) e discutem-se os 

instrumentos de coleta de dados.  

 

O Capítulo 3 traz parte da fundamentação teórica da pesquisa. Aborda 

vários dos principais pontos de vista das bibliotecas de universidades públicas 

brasileiras; origem e evolução da biblioteca universitária, onde se pondera acerca dos 

objetivos de suas criações, forma, gestão e financiamento. Pretende mostrar a biblioteca 

universitária como integrante de um sistema acadêmico inserido numa sociedade 

determinada, com padrões e culturas específicas que precisa agir mutuamente com as 

outras unidades acadêmicas.  

 

O Capítulo 4 apresenta a segunda parte do referencial teórico, o 

Alinhamento da organização com a estratégia, um dos princípios-chave do sistema da 

gestão Balanced Scorecard. A sinergia alcançada por meio do alinhamento e o impacto 

que este causa nas organizações. 

 

O Capítulo 5 tem o intento de expressar a descrição do método de avaliação 

proposto, desenvolvido nesta pesquisa, para o alcance dos objetivos, abordando as 

várias fases em que este será decomposto. Inicia-se com uma exposição do contexto e 

da estrutura do modelo, seguida do esboço das etapas para sua implementação, 

continuando com os resultados esperados à sua aplicação. 

 

No Capítulo 6, trata-se da aplicação do método. Traz a análise dos 

resultados da aplicação das etapas com a interpretação dos dados colhidos. 
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Finalmente, no Capítulo 7, busca-se averiguar seu emprego e possíveis 

limitações em bibliotecas universitárias públicas. Destacam-se as conclusões 

relacionadas ao problema inicial e o alcance dos objetivos. Fazem-se, ainda, 

recomendações e sugestões de estudos futuros que complementem este. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Ambiente da pesquisa 

 

Para a pesquisa, optou-se pelo Curso de Graduação em Oceanografia, com 

sede no Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), por abrigar uma biblioteca 

específica, onde será possível aplicar e validar o método proposto, de avaliação do 

alinhamento entre os objetivos da biblioteca e do curso de graduação. 

 

2.1.1 O Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR 

 

Instituído no ano de 1960, como órgão suplementar denominado, então, 

Estação de Biologia Marinha, sua função era a de realizar pesquisa na indústria 

pesqueira no Ceará. Desde então, o LABOMAR passou por mudanças regimentais que 

alteraram aspectos na sua organização e no seu funcionamento. 

 

• Em 1969, mantendo os mesmos objetivos de realizar pesquisa e extensão 

pesqueira em Ciências Marinhas Tropicais, foi transformado em 

Laboratório de Ciências do Mar.  

 

• Em 1998, passou por nova transformação, “intitulando-se Instituto de 

Ciências do Mar, através da qual adquiriu competência regimental para 

ministrar cursos de graduação e pós-graduação, mantidas as 

características de instituição multidisciplinar voltada para a pesquisa, 

ensino e extensão.” (UFC, 2010a). 

 

• No ano de 2001, redirecionou sua vocação de pesquisa e ensino com a 

implantação do Programa de Pós-Graduação, iniciando o Mestrado em 

Ciências Marinhas Tropicais, em que se destaca seu 4º objetivo. 

“promover o intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras e 

contribuir para a diminuição das desigualdades regionais no âmbito das 

Ciências do Mar.” (UFC, 2010a). 
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• Em dezembro de 2007, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

aprovou a criação do curso de oceanografia, modalidade bacharelado. 

 

• Em junho de 2008, é transformado em unidade acadêmica por meio de 

mudanças no Regimento da UFC pelo Conselho Universitário e pelo 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. 

 

• Em março de 2009, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovam 

a criação do Curso de Graduação em Ciências Ambientais, modalidade 

Bacharelado. 

 

Como instituição multidisciplinar, a pesquisa continua sendo realizada de 

forma intensa no LABOMAR, que dispõe de 12 laboratórios nas áreas de estudo em 

Oceanografia (Geológica, Biológica, Química e Física), Pesca e Prospecção, 

Microbiologia Ambiental e do Pescado e Análises de Impactos Ambientais e de 

Contaminação do Ambiente Marinho e Costeiro. 

 

As atividades de Extensão se realizam por meio dos grupos de estudo: 

Programa de Educação Ambiental Marinha (PEAM); Grupo de Estudos de Camarão 

Marinho (GECMAR); Centro de Diagnóstico de Enfermidades de Camarão Marinho 

(CEDECAM); Grupo de Estudo de Moluscos Bivalves (GEMB) e Grupo de 

Biogeoquímica Costeira (LBC). 

 

O LABOMAR também publica o periódico Arquivos de Ciências do Mar, 

que divulga a produção científica dos seus pesquisadores e de outras instituições de 

pesquisa, nacionais e estrangeiras. Com tiragem semestral de 500 exemplares, é 

publicado regularmente desde 1961 e distribuído em permuta para cerca de 400 

instituições no Brasil e no exterior. Está indexado na Aquatic Sciences and Fisheries 

Abstracts (ASFA), Índice de Revistas Latino-americanas em Ciências e Zoological 

Record e compõe a coleção de periódicos do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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2.1.2 O Curso de Oceanografia 

 

Criado em 2007, como parte do processo de expansão da UFC no Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 

o Curso de Oceanografia na modalidade de Bacharelado objetiva, como definido no 

projeto político pedagógico do curso (UFC, 2008, p. 8), “a formação de profissionais da 

área de Oceanografia para atuação em pesquisa, gestão, desenvolvimento, uso e 

avaliação de tecnologias oceanográficas.” 

 

O curso de Oceanografia, em seu projeto pedagógico de curso, prescreve 

práticas alinhadas às proposições de alinhamento deste estudo, quando, por exemplo, 

considera os estudantes corresponsáveis pela sua aprendizagem, o que situa a biblioteca 

no centro do processo de ensino-aprendizagem. 
 

Apesar de as intenções reguladas no plano estarem em sintonia com as 

intenções da Biblioteca Universitária, faz-se necessário esclarecer a não efetivação 

dessa sintonia no cotidiano acadêmico. 

 

Nessa perspectiva, o método proposto neste trabalho é uma tentativa de 

produzir idéias e ações que avaliem o alinhamento entre os objetivos dos cursos e os 

objetivos das bibliotecas universitárias. Nesse propósito, o método apresentado 

fundamenta-se no princípio do alinhamento do Balanced Scorecard, como proposta de 

sua utilização nas bibliotecas universitárias. 

 

Criado em 2007, o curso atende a demanda de um estado que é um 

importante pólo pesqueiro industrial e artesanal do Nordeste, assim como atende, 

também, a uma necessidade intrínseca do LABOMAR, órgão multidisciplinar voltado 

para a pesquisa, o ensino (com Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em 

Ciências Marinhas Tropicais) e a extensão. 
O Curso de Oceanografia na modalidade de Bacharelado da UFC tem por 
missão formar profissionais habilitados (oceanógrafos) com aptidão para 
atuar no mercado de trabalho, capazes de contribuir para o desenvolvimento 
da Oceanografia na região Nordeste e no país, e de utilizarem a ciência e a 
tecnologia direcionadas ao conhecimento dos oceanos, aos impactos por eles 
sofridos, e a exploração racional de recursos marinhos e costeiros renováveis 
e não-renováveis. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC, [2008], 
p. 8). 
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Sendo um dos cursos novos da UFC, formatado após o Programa 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), teve um exame 

vestibular exclusivo para selecionar os 40 primeiros alunos em julho de 2008. Está 

agora na terceira turma, com 102 alunos ativos, sendo 98 regularmente matriculados, 

três com trancamento total e um com matrícula institucional. Com tempo de formação 

de oito semestres, a primeira turma está na metade do curso, 4º semestre. 

 

2.1.3 A Biblioteca Rui Simões de Menezes (BICM) 

 

No ano de 1965, quando a então Estação de Biologia Marinha tinha cinco 

anos de fundação, deu-se a implantação da biblioteca. Criada dentro de um instituto de 

pesquisa, a biblioteca foi desenvolvendo seu acervo, priorizando publicações que 

tratassem da aplicação do conhecimento, ou seja, publicações periódicas. Tornou-se 

biblioteca-base do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo facilitar o acesso a documentos 

necessários nas tarefas de pesquisa e ensino, independentemente de sua localização. As 

bibliotecas-base devem ter “Disponibilidade de acervos relevantes em uma ou mais 

áreas do conhecimento ou então relevantes segundo critério de distribuição geográfica”. 

(COMUT, 2010, p. 7). 

 

A biblioteca vem crescendo junto com as mudanças ocorridas no 

LABOMAR, desde o início até sua transformação em unidade acadêmica. Seu acervo, 

composto por livros, periódicos, teses, dissertações, monografias, folhetos, obras raras, 

mapas e relatórios, está catalogado eletronicamente, disponível em dois formatos 

preponderantes; impresso e digital. As coleções de livros, teses e dissertações no 

formato impresso totalizam 1.365 títulos com 2.095 exemplares. Como em toda a 

Universidade, tem disponível também o acesso ao Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Visando à facilitação da disseminação eficiente da produção científica de 

pesquisadores, professores e alunos, assim como o livre acesso ao conhecimento, 

princípio do Open Archives ou Arquivos Abertos, destaca-se a indexação analítica do 

periódico Arquivos de Ciências do Mar e da inserção das Dissertações e Teses 
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defendidas no Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). 

 

A BICM, integrante do sistema de bibliotecas da UFC, presta serviços locais 

e on line a toda a comunidade acadêmica, embora, como toda biblioteca setorial, 

priorize acervo e serviços a sua comunidade específica, no caso, do LABOMAR. 

 

2.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Buscando traçar o caminho que conduza à obtenção de respostas às questões 

iniciais, opta-se pelo estudo de caso como método, que, segundo Vieira (1999), tem 

como objetivo principal apresentar um caso discutido e documentado, que pode ser a 

base de importante fonte de informação. É uma pesquisa sobre indivíduo, grupo ou 

comunidade específica. 

 

Realizou-se inicialmente um estudo teórico de natureza analítico-descritiva, 

nas teorias da Administração em geral e nos modelos da gestão, ordinariamente 

aplicados em bibliotecas universitárias. Posteriormente, fez-se um estudo da 

metodologia da gestão Balanced Scorecard e a busca do alinhamento da organização 

com a estratégia e sua possível aplicação em administração de bibliotecas universitárias 

públicas. Em seguida, procedeu-se a uma pesquisa documental, usando o estudo do 

Estatuto e Regimento Geral da UFC e do Projeto Pedagógico do Curso de Oceanografia. 

 

Nos meses de março e abril de 2010, foram realizadas duas pesquisas de 

campo, de caráter exploratório: 

 

1. junto ao Colegiado de Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Oceanografia, composto por dez docentes, representantes e suplentes de cinco unidades 

curriculares e dois estudantes, sendo um representante discente e seu suplente. Para essa 

população, optou-se pelo uso da entrevista semiestruturada que, entre outras vantagens, 

permite classificação e quantificação de dados. 
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Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para a 
obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, 
sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das 
suas explicações ou razões à respeito das coisas precedentes. (SELLTIZ, 
1967 apud GIL, 1989, p. 113); 
 

   

2. para saber o que os alunos esperam da biblioteca no atendimento às suas 

demandas e qual a visão deles em relação aos serviços oferecidos, utilizou-se um 

questionário tendo como universo amostral os alunos regularmente matriculados no 

curso de Oceanografia, composto de 98 pessoas, tendo sido distribuído questionário 

com toda a população foram obtidas respostas de 30 alunos (as). Os dois estudantes 

pertencentes ao colegiado do curso foram excluídos da entrevista já que participaram da 

pesquisa com os demais estudantes, na forma de questionário. 

 

Examinou-se, ainda, a capacidade de atendimento da Biblioteca Rui Simões 

de Menezes do LABOMAR e das demais bibliotecas da UFC quanto à acessibilidade às 

bibliografias constantes nos programas das disciplinas do curso, buscando o diagnóstico 

de lacunas temáticas e averiguando se a quantidade de exemplares dos títulos nacionais 

e estrangeiros é satisfatória à demanda de alunos matriculados por disciplina. 

 

Na análise dos dados das pesquisas, concede-se atenção especial à 

identificação dos fatores críticos de sucesso da biblioteca, que nortearão o alinhamento 

das suas ações às políticas de ensino. 
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3 GESTÃO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS  

Neste capítulo, objetiva-se expor um dos temas que formam a 

fundamentação teórica desta dissertação. Discorre sobre os diversos modelos da gestão 

das bibliotecas de instituições de ensino superior.  

 

As universidades, em sua maioria, foram criadas com a junção de várias 

escolas, sendo incorporadas e/ou agregadas a uma escola maior ou mais antiga, trazendo 

consigo suas respectivas bibliotecas. Bibliotecas e universidades são, portanto, 

organizações interdependentes e recíprocas que existem em função de produzir bens e 

serviços por meio de trabalhos realizados em operações conjuntas, “cooperativos”. São 

compostas por pessoas, estruturas e recursos financeiros inseridos em âmbitos sociais, 

baseadas em hierarquias, estatutos, regulamentos, normas e autoridades.  

 

Estas organizações refletem os valores culturais da sociedade que se 

expressam por meio das atitudes dos seus funcionários, no dizer de Motta (2006, p. 26), 

“Os comportamentos de executivos e trabalhadores baseiam-se em crenças, atitudes e 

valores e, em certa medida, verdadeiros ciclos viciosos de comportamento são causados 

por crenças, atitudes e valores.” A essência da criação das bibliotecas universitárias 

espelha as vivências sociais entremeadas de fatos que fazem parte também da fundação 

das universidades e não ocorre de forma isolada, mas como parte de um todo. 

 

As bibliotecas caracterizadas como bibliotecas universitárias têm 

basicamente a mesma definição para os vários teóricos. Reitz (2004) ressalta que a 

biblioteca é parte integrante de uma instituição e deve ser administrada para satisfazer 

as necessidades de informação e pesquisa de seu pessoal. Lima (1977, p. 853) considera 

que “A biblioteca é, incontestavelmente, um acervo de fontes de informação para 

suporte do ensino, da pesquisa, da pós-graduação e da extensão universitária [...]”. 

Medeiros (2009) diz que é a “Biblioteca que serve aos estabelecimentos de ensino 

superior, destinada aos docentes e discentes, excepcionalmente acessível ao público em 

geral.”  
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A biblioteca universitária, integrante do sistema universitário, tem, como 

este, a característica da interdisciplinaridade que “implica complementaridade, 

enriquecimento mútuo e conjunção de conhecimentos disciplinares.” (BERNHEIM; 

CHAUÍ, 2008. p. 10). Tem, ainda, uma peculiaridade, a de se dispor como uma unidade 

integrante da organização e não numa peça autônoma. 

 
Com isto se quer frisar que o cumprimento dos objetivos, finalidades e 
missão de uma universidade depende da parcela de contribuição que compete 
à biblioteca, da mesma forma que o cumprimento dos objetivos da biblioteca 
depende do seu nível de participação no planejamento da instituição. 
(LUBISCO, 2002, p. 2). 

 

Em concordância com os conceitos citados há pouco, entendem-se 

bibliotecas universitárias como estruturas cujo escopo é disseminar informação e 

conhecimento com eficiência e eficácia à comunidade acadêmica. As bibliotecas 

universitárias devem ter ações e serviços planejados como suporte às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, caracterizando-se, portanto, como um dos principais pilares 

do ensino-aprendizagem. Para tanto, seu planejamento deve ser pensado de forma 

estratégica, vislumbrando os objetivos didático-pedagógicos dos vários cursos, o perfil 

dos seus usuários, a gestão de recursos humanos, os custos para desenvolvimento e a 

permanente avaliação de coleções e serviços adequados. 

 

3.1 Várias formas de administração 

 

Desde os papiros da Biblioteca de Alexandria, passando pelas várias formas 

de organização da informação, como o sistema de classificação de M. Dewey 

(TÁLAMO; LARA; KOBASHI, 1995) e, em Ranganathan e suas Cinco Leis (NAVES, 

2006), a Biblioteconomia, como ciência voltada para a organização da informação, tem 

experimentado várias formas de administração. Tem o ensino propenso a características 

de formação técnica, como enfatiza Milanesi (1986, p. 179), “A técnica, entendida aqui 

como o instrumento fundamental gerador da eficiência, comandou os cursos e foi a base 

da Biblioteconomia, o que a transformou numa profissão essencialmente técnica”. 

Araújo (2007) acompanha a mesma idéia, acrescentando que a Biblioteconomia elabora 

inúmeros trabalhos e pesquisas voltadas para a solução dos problemas de organização 
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dos sistemas de informação, em geral. É característica da Biblioteconomia o cuidado 

com a gestão da informação, disseminação, mediação e uso. 

 

A gerência de informações é que organiza a visão do usuário, facilitando o 

estudo e a pesquisa, usando inovações tecnológicas, desenvolvendo novos produtos e/ou 

serviços, impulsiona, portanto, o sucesso da organização universidade por intermédio da 

sua comunidade. Infelizmente, em sua maioria, as bibliotecas universitárias, sem 

orçamentos próprios, veem seus planejamentos serem executados com dificuldades. 

Segundo Klaes (1991), já na década de 1970, Barreto e Sousa haviam verificado que as 

bibliotecas não se constituíam unidades orçamentárias nas universidades, pensamento 

corroborado por Mercadante em 1990. 

 

Faz-se oportuno recordar o fato de que, como exposto na Introdução deste 

estudo, sua finalidade não é a gestão da informação somente, mas sim a gestão 

administrativa da unidade organizacional biblioteca, que cobre a gestão dos recursos 

informacionais; expectativa dos consumidores/cidadãos; gestão de serviços; de parcerias 

com as várias unidades acadêmicas e os órgãos administrativos da Universidade; gestão 

de pessoal; de infraestrutura (tecnológica, ambientação e sinalização) numa perspectiva 

sistêmica, estando à biblioteca em rede. 
 
O administrativo envolve todas as atividades relacionadas ao gerenciamento 
dos processos, recursos e serviços da biblioteca. Está relacionado com a 
organização, planejamento, direção e controle da organização. As atividades 
desse processo são: planejamento, gestão de pessoas, gestão financeira, 
supervisão, coordenação, avaliação dos serviços, divulgação da biblioteca, 
estudos de usuários e projetos. (CASTRO, 2005, p. 45). 
 

Percorrendo as concepções de administração de bibliotecas, deve-se 

regressar à década de 1950 quando a administração burocrática weberiana era objeto de 

críticas, tendo se tornado um modelo administrativo inadequado aos Estados que 

haviam crescido. No Brasil, o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) adotava esse 

modelo, propondo a criação de comissões especiais que efetuavam estudos para redução 

dos processos administrativos, empreendiam reformas ministeriais e propunham a 

descentralização de serviços, buscando diminuir a burocracia. O movimento 

bibliotecário no País encontrava-se em fase de ajustes e mudanças com a revolução 

científica e técnica que se seguiu à Segunda Guerra Mundial 



34 

 
[...] sua função evolui para um campo de atividade bem mais complexo e 
amplo em função principalmente da proliferação de periódicos 
especializados, necessários aos pesquisadores no seu trabalho incessante de 
recuperação da sociedade através de sua industrialização. (CYSNE, 1993, p. 
53). 
 

Sabor (1975 apud MIRANDA, 1977, p. 56) relata que a “concepção 

científica de planejamento bibliotecário na América Latina só aparece na década de 60.” 

No mesmo trabalho, pede por “maior cooperação regional entre sistemas nacionais e por 

relacionamentos mais profundos entre biblioteca e educação.” 

 

Apesar do enfoque técnico, como já mencionado, nos cursos de graduação, 

Miranda (1977) relata que as escolas de pós-graduação em Biblioteconomia começam a 

direcionar os estudos para planejamento de serviços (Universidade Federal de Minas 

Gerais) e planejamento de sistemas (Universidade de Brasília). 

 

Nessa direção, Carvalho (1981), na sua obra “Estabelecimento de padrões 

para bibliotecas universitárias” que se tornou um clássico na literatura bibliotecária, 

realiza levantamento das bibliotecas universitárias brasileiras e propõe padrões que 

auxiliem no seu planejamento, sem qualificá-los como rígidos ou ideais. Na mesma 

linha de pensamento, porém ampliando para a promoção do uso da informação, 

Figueiredo (1991) apresenta recomendações para as ações de sistemas de informação 

em diferentes áreas, como: estudos de usuários, desenvolvimento e avaliação de 

coleções, serviços de referência e de informação, manuais de serviços, treinamento de 

pessoal, instalações, treinamento de usuários e marketing. 

 

Na década de 1970, quando se acreditava ser necessário buscar a 

continuação do crescimento econômico, e o Estado brasileiro lançou o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento, era evidente a necessidade de uma política nacional de 

informação, que vislumbrasse também a educação e as necessidades dos membros 

sociais no cumprimento de seus papéis. Deu-se, pois, a implementação do Plano Básico 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT), bem como ocorreu a 

implantação do Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica (SNICT), 

“para as tomadas de decisões, nas esferas executivas, e para as atividades de pesquisa” 
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(MIRANDA, 1977, p. 34) que objetiva estabelecer uma rede de cooperação e 

intercâmbio de conhecimento científico. A gestão de bibliotecas universitárias era 

cobrada com maior intensidade, e houve uma disseminação da necessidade de se 

realizar planejamento para as bibliotecas, visando a uma gestão mais eficiente. 

 

As bibliotecas universitárias tinham, então, num determinado período, a 

centralização administrativa como modelo ideal de estrutura, como se verifica na 

citação a seguir. 
[...] a maioria das bibliotecas universitárias brasileiras, atualmente, tende para 
a centralização [...] devido a complexidade crescente de grande número de 
fatores, já não é mais possível trabalhar-se isoladamente em qualquer setor de 
atividade. No campo da documentação e da biblioteconomia a exigência de 
cooperação, ou mesmo de integração, tornou-se condição fundamental de 
sucesso. (FERREIRA, 1980, p. 87-88). 
 

Tal centralização era entendida como “subordinação das bibliotecas do 

sistema, do ponto de vista financeiro, de pessoal, de material a uma biblioteca central ou 

órgão coordenador.” (FERREIRA, 1980, p. xxiii). 
 

Prado (1981) lista as tendências administrativas de bibliotecas, acrescentando 

que todas – centralização, descentralização, permuta de acervos (material bibliográfico), 

administração de serviços técnicos; cooperação profissional e cooperação de serviços – 

devem acontecer de forma participativa com respeito ao pensamento de todos os 

profissionais. 

 

Os vários modelos das teorias da Administração, como era de se esperar, 

também foram utilizados nas bibliotecas: liderança situacional, administração por 

objetivos, qualidade total, desenvolvimento organizacional, pensamento sistêmico, 

benchmarking, certificação International Organization for Standardization (ISO) 9000, 

Balanced scorecard, reengenharia de processos e gestão de conhecimentos entre outros. 

 

Tarapanoff, Miranda e Araújo Jr. (1995), em pesquisa sobre métodos e 

técnicas da gestão, usados em sistemas de informação, enumeram vários outros estudos 

sobre técnicas que podem ser empregadas na prospecção, no estabelecimento de padrões 

ou indicadores de desempenho organizacional e no acompanhamento administrativo dos 

sistemas de informação. São sistemas de Informação entendidos aqui como “Conjunto 
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de processos de coleta, processamento, armazenamento e recuperação de informação, 

que tem como objetivo principal a organização de dados bibliográficos para posterior 

consulta e recuperação pelos usuários interessados.” (TARAPANOFF; MIRANDA; 

ARAUJO JR., 1995, p. 126). 

 

Compreendendo que o conceito de sistemas de informação se harmoniza ao 

que se entende como biblioteca universitária, organizam-se na Figura 1, alguns dos 

estudos publicados, elencados por Tarapanoff, Miranda e Araújo Jr. em 1995. Citam-se 

apenas aqueles estudos de técnicas (com a conceituação das autoras citadas há instantes) 

direcionados a bibliotecas universitárias em instituições de ensino e de fomento à 

pesquisa. 
 

Técnica Estudos publicados 

Cenários:  

“Técnica de projeção de tendências e possíveis 

situações futuras, a partir do cruzamento de 

variáveis e interações presentes de um sistema.” 

 (p. 117). 

 

 

Monitoramento Tecnológico:  

“métodos de acompanhamento e vigilância 

constantes, centrados nos aspectos tecnológicos 

e científicos, que visam monitorar as 

oportunidades e ameaças das organizações.” (p. 

123). 

 

 

 

Delfos:  

“método de exploração e determinação de 

probabilidades de ocorrência de eventos 

futuros.” (p. 119). 

 

PEREIRA, João Batista et al. Cenários para a gerência 

de recursos informacionais no Brasil. Revista da 

Escola de Biblioteconomia da UFMG. Belo 

Horizonte, v. 19, n. 2, p. 307-323, TARAPANOFF, 

Kira. Projeto de apoio ao COMUT. Brasília: 

COMUT, 1992. set. 1990. 

 

TARAPANOFF, Kira; ÁLVARES, Lílian. Cenários 

para serviços informacionais: infra-estrutura de 

telecomunicações. Brasília: Thesaurus, 1994 

VIEIRA, Anna da Soledade. Redes de ICT e a 

participação brasileira. Brasília: IBICT: SEBRAE, 

1994. 

 

KAIRALLA, Anna Sylvia Silveira. Técnica Delphi 

para análise de um sistema de informação: estudo 

de viabilidade. Brasília: v. 13, n.1, p. 11-13, jan./jun. 

1984. 

ARAGÃO, Lúcia B. Bethencourt da Silva M. 

Autonomia universitária: tentativa de uma 

delimitação consensual pelo emprego da “técnica 

Delphi”. Rio de Janeiro: Universidade do Rio de 

Janeiro, 1985 [220f.]. Dissertação de Mestrado. 

Figura 1 - Técnicas para tomada de decisões em sistemas de informação (¹)  
(¹) Conceitos e bibliografias adaptadas do livro de Tarapanoff, Miranda e Araujo Jr. (1995). 
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Segundo Barbalho e Freitas (2002), as práticas administrativas procedentes 

da Teoria Comportamental, representante da utilização da Psicologia Organizacional à 

Administração, que associa o crescimento da organização ao desenvolvimento da 

pessoa, classificam os gerentes de bibliotecas como consultivos, participativos e 

autoritários benévolos. Assim manifestando sua opinião, “Tratando-se de uma função 

específica, é importante que a formação na parte de planejamento de tarefas, 

administração de reuniões e relações humanas seja considerada tendo em vista a 

importância do domínio dessas temáticas para uma prática mais qualitativa.” 

(BARBALHO; FREITAS, 2002, p. 12). 

 

Em decorrência da globalização, as parcerias internas e externas são ainda 

mais buscadas para a obtenção dos objetivos comuns. 

 
A estratégia de estabelecimento de parceria, uma velha conhecida do 
bibliotecário – que há décadas realiza o empréstimo interbibliotecas, participa 
de programas de cooperação técnica e redes de serviço tais como: COMUT, 
Rede Antares, BIREME, Catálogo Coletivo Nacional de Publicações 
Seriadas (CCN), Bibliodata e tantas outras – tornou-se grande aliada para o 
crescimento dos serviços oferecidos pela biblioteca. (CARVALHO; 
BASTOS; ECARD, 1998, p. 8). 
 

O planejamento estratégico é usado como instrumento gerencial em várias 

organizações inclusive em unidades ou sistemas de informação. “Definido o significado 

de estratégia e planejamento estratégico, pode-se considerar estes conceitos aplicáveis 

ao ambiente de Sistemas de Informação Bibliográficas (SIBis).” (MARCHIORI; 

REZENDE, 1994, p. 254).  

 
Assim é que, através de comunicações encontradas na literatura da área, 
principalmente em anais do Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias, publicados na década de 90, nota-se a preocupação da 
utilização do planejamento estratégico como forma de lidar com as ameaças e 
oportunidades oferecidas pela ambiência. (MACIEL; MENDONÇA, 2000, p. 
10). 

 

Na figura a seguir, Tarapanoff (1995) ilustra a influência do ambiente externo 

sobre os sistemas de informação, a necessidade de conhecer o perfil do usuário/cliente, 

assim como os dados advindos de documentos internos para, com ajuda das ferramentas 
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da gestão, se estabelecem padrões para o acompanhamento administrativo do 

planejamento estratégico. 

 
 Figura 2 - Sistema de Informação Estratégico/Administrativo.  
Fonte: (TARAPANOFF; MIRANDA; ARAUJO, 1995, p.20). 
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Entre os modelos da gestão surgidos no recente século XX, encontram-se os 

programas de qualidade executados com muita frequência em unidades organizacionais, 

inclusive em bibliotecas. No Brasil, porém, ainda são poucas as experiências nesse 

sentido, como dizem Vergueiro e Carvalho (2003). As bibliotecas são unidades 

inseridas em organizações maiores e precisam ser envolvidas em uma gestão de 

qualidade global com visão sistêmica, o que torna ainda emergente a aplicação da 

metodologia. 

 

Os profissionais das bibliotecas da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), pioneiros na implantação de Gestão da Qualidade, destacam algumas 

dificuldades encontradas: resistência às mudanças, liberação de recursos, cultura da 

Universidade e recursos humanos. “Considerando ser esta uma experiência inédita, no 

Brasil, em sistemas de informação acadêmicos e públicos, certamente que inúmeras 

dificuldades tem se apresentado para o desenvolvimento do projeto, requerendo 

constantes ajustes.” (SILVA; ALMEIDA; BELLUZZO, 1995, p. 9). 

 

Coletta e Rozenfeld (2002, 2004 apud COLETTA; ROZENFELD, 2007, p. 

136), elaborando o Modelo da Gestão para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da 

Universidade de São Paulo (USP), propõem um mapeamento inicial de processos e 

indicadores de desempenho baseados em metodologias já consolidadas na literatura, 

como, por exemplo, a da International Organization for Standardization, indicando 

aqui uma nova tendência administrativa – a gestão conforme resultados, que, na 

Administração pública federal, tem a Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão responsável por “Orientar a ação do Estado para 

resultados tendo por meta prestar bons serviços ao cidadão com atenção à qualidade do 

gasto público e sob o manto da boa governança requer as melhores práticas de gestão.” 

(BRASIL, 2009a, p. 1). 

 

O modelo ora citado teve maior impacto nas bibliotecas universitárias com 

origem na década de 1970, quando o Sistema de Avaliação da Pós-Graduação foi 

implantado pela CAPES e, dos anos 90 em diante, como diz Soares (2002, p. 89), 

quando a avaliação passou a “abranger a totalidade do processo de formação 

universitária, incluindo graduação, pós-graduação e organiza-se em diferentes etapas.” 
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Ainda mais, em 2004, com a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), as bibliotecas passaram a ter grandes aliados, uma vez que estas 

também se tornaram objeto de atenção por parte dos avaliadores. “[...] a expansão e 

qualificação de seus acervos como forma de dar respostas às diferentes necessidades 

decorrentes da criação de cursos de graduação em novas áreas do conhecimento, como 

também, do ensino de pós-graduação.” (SOARES, 2002, p. 173). 

A averiguação das bibliotecas é explícita no Instrumento de Avaliação 

Externa das Instituições de Educação Superior, com seus Grupos de Indicadores e 

Indicadores Imprescindíveis, tendo atribuição de peso 10 para a dimensão “7. Infra-

estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação 7.4. Biblioteca: espaço físico e acervo; 7.5. Biblioteca: 

serviços”. (BRASIL, 2006. p. 147, p. 150). 

 

A avaliação, desde então, é um cuidado constante dos gestores, sendo 

refletida na administração das bibliotecas na busca de uma gestão estratégica de 

indicativos possibilitadores da medição de resultados que justifiquem os investimentos 

realizados. 

 
Ao discutir o resultado da biblioteca universitária, faz-se necessário ter em 
mente a noção de que, como organização de serviços, o seu produto não é 
físico, e somente a interação dos diversos agentes, funcionários e usuários, 
pode criar uma dinâmica cujos resultados, em termos do tempo exigido e dos 
custos envolvidos, são, em grande extensão incertos. 
Nesse contexto, a mensuração do desempenho apresenta-se como um 
excelente meio para transformar o conhecimento administrativo a favor da 
biblioteca e habilitá-la a enfrentar os desafios e incertezas em relação ao 
futuro, já que os recursos são cada vez mais escassos, e somente são liberados 
em função dos resultados. (GOIS, 2009, p. 121). 

 

Para fixar a gestão bibliotecária em padrões de normatização internacionais, 

Nascimento (2009) cita as normas ISO 11620 e 20983, que estabelecem Indicadores de 

Desempenho para bibliotecas tradicionais e Indicadores de Desempenho para 

bibliotecas eletrônicas, respectivamente.  
 

Com a definição de padronização que define medidas de desempenho 
específicas para bibliotecas como as de acesso, de tempo de resposta, de 
abrangência da coleção e de relevância do acervo, entre outros indicadores, 
demonstram que a gestão de bibliotecas universitárias não deve deixar de 
planejar suas atividades vitais, maximizando os recursos disponíveis e o uso 
das facilidades à disposição de sua administração. (NASCIMENTO, 2009, p. 
42). 
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Carreada pela valorização do conhecimento estratégico nas organizações, 

desponta na última década a Gestão do Conhecimento – GC que, segundo Castro 

(2005), conduz à criação, disseminação e utilização do conhecimento para alcançar os 

objetivos da organização. Ainda consoante Castro (2005), já existem, na literatura, 

algumas experiências em Gestão do Conhecimento em Bibliotecas Universitárias, por 

exemplo, a experiência do Sistema de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, com 

foco na gestão de competências do corpo técnico, e, no Sistema de Bibliotecas (SB) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um mapeamento de competência de 

pessoas. 

 

3.2 Bibliotecas na UFC 

 

Na Universidade do Ceará, no início da segunda metade do século XX, a 

Biblioteca Central foi instalada tendo semeadas em seu escopo as características de 

centralização administrativa; uma biblioteca de cultura geral que,  

 
[...] pela sua própria natureza, consideradas as condições do meio, tende a 
converter-se muito breve na maior organização de pesquisas e informações 
bibliográficas do Estado. Centralizando todos os serviços técnico-
biblioteconômicos das unidades universitárias, fácil lhe será tornar-se 
igualmente um grande e útil setor de divulgação cultural. A Biblioteca 
iniciou os seus trabalhos pelo tombamento ou registro de livros, assim como 
pela respectiva classificação e catalogação. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO CEARÁ - UFC, 1959, p. 19). 
 

Em 1976, começaram a ser transferidos para o prédio construído 

especialmente para reunir coleções e serviços, denominado Biblioteca Central (BC), os 

acervos de alguns cursos da UFC; segundo Universidade (1980), com base na tendência 

histórica de centralização das bibliotecas da UFC, provocada por falta de pessoal, 

instalações adequadas e escassez de recursos financeiros. Para convencimento da 

comunidade acadêmica, foi alegado o caráter interdisciplinar da Ciência, que torna cada 

vez mais difícil a determinação de compartimentos estanques. 

 

No período 1983-1991, a Profa. Dra. Helena Mattos de Carvalho Mendes 

assumiu a direção do Sistema de Bibliotecas tendo conseguido aprovar (em 1988), no 

Conselho Universitário (CONSUNI), modificações na estrutura organizacional, 
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aumentando o número de cargos e chefias regulamentadas nas Normas Administrativas 

da UFC (Anexo da Portaria n.o 657 de 14/10/87), cap. V, Órgãos suplementares. (UFC, 

1988, p. 351). 

 

Com procedência na década de 1990, com o modelo gerencial já em uso, no 

Brasil, tem-se a percepção “De que era urgente montar uma administração não apenas 

profissional, mas também eficiente e orientada para o atendimento das demandas dos 

cidadãos.” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 67). 

 

Em 1995, o quadro funcional da Biblioteca se organizou e vem elegendo o 

Diretor de forma direta e igualitária, em seguida apresenta à Administração Superior 

que tem respeitado e efetivado a escolha. Trata-se de uma característica democrática 

que em consequência, estimula a gestão participativa. 

 

Atualmente a Biblioteca Universitária é um Órgão Suplementar da 

Universidade, com 17 (dezessete) bibliotecas setoriais, sendo 12 em Fortaleza e cinco 

nos campi do interior do Estado - Cariri, Quixadá e Sobral, além de quatro Divisões 

(Processos Técnicos, Desenvolvimento do Acervo, Coordenação de Bibliotecas e Apoio 

Administrativo). Em sua estrutura administrativa estão o cargo da Direção com Função 

Comissionada de Confiança FC – 3 e 27 chefias (função gratificada). 

 

A atual administração determinou-se por trabalhar com comissões de 

estudos variadas, cada uma com objetivos e metas peculiares. Vislumbrando a Gestão 

por Competências no Serviço Público, fundamentada no Decreto 5.707/2006 (BRASIL, 

2006), no ano de 2008, a Comissão de Pessoal preparou formulário e enviou a todos os 

funcionários do Sistema de Bibliotecas, objetivando o mapeamento das competências de 

cada qual, um exemplo do esforço contínuo em absorver novas e eficazes práticas 

administrativas. 

 

O Balanced Scorecard é o modelo gerencial que traduz os objetivos 

estratégicos da unidade organizacional em um conjunto de medidas de desempenho, 

distribuídas em perspectivas que buscam o equilíbrio entre indicadores externos e 

medidas internas. Apesar de, na literatura se encontrarem poucos estudos de aplicação 
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do BSC em bibliotecas, as universidades públicas são organizações apropriadas para o 

uso deste expediente, pois, não possuindo fins lucrativos, têm o retorno dos 

investimentos realizados nelas traduzidos em serviços de elevada qualidade que possam 

ser percebidos pela sociedade, sua acionista. Se nas universidades é viável a aplicação 

do BSC como ferramenta da gestão, conforme diz Pessoa (2000), torna-se evidente que 

suas bibliotecas também obterão sucesso com o emprego dos seus princípios, estudado 

aqui, o alinhamento. 
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4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO  

Esse capítulo trata do sistema da gestão Balanced Scorecard, 

particularizando-se o princípio-chave de alinhar as estratégias das várias unidades da 

organização. Não é intenção esgotar os temas, mas tão somente entender e relacionar os 

modelos conceituais, processos, gerenciamentos de informação e formulação e 

implementação de estratégias. 

 

No final dos anos 1980, as organizações empresariais já percebiam que os 

métodos de avaliação de desempenho, baseados em dados financeiros e contábeis, não 

atendiam a contemporaneidade dos negócios. Em 1990, o Instituto Nolan Norton, 

unidade de pesquisa e desenvolvimento que busca a identificação de problemas e 

tendências emergentes na organização, concepção e execução da estratégia, de 

tecnologia da informação e governança, financiou uma pesquisa intitulada “Measuring 

Performance in the Organization of the Future” ou “Medindo o desempenho na 

Organização do Futuro”, liderada por David Norton, o principal executivo da Nolan e 

Norton à época, tendo como consultor acadêmico Roberto Kaplan (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

 

Os primeiros resultados da pesquisa feita com várias empresas mostraram 

uma especial particularidade do BSC. “The scorecard puts strategy and vision, not 

control, at the center” ou “O Balanced Scorecard coloca a estratégia e a visão, não no 

controle, no centro.” (KAPLAN; NORTON, 1992. p. 10). As empresas precisavam 

muito mais do que um instrumento de controle para implementar suas estratégias. 

 
As experiências revelaram que executivos arrojados utilizavam o Balanced 
Scorecard não apenas para esclarecer e comunicar a estratégia, mas também 
para gerenciá-la. Na realidade, o Balanced Scorecard deixou de ser um 
sistema de medição aperfeiçoado para se transformar em um sistema 
gerencial essencial. (KAPLAN; NORTON, 1997. p. ix). 

 

À proporção que os estudos avançavam, foram sendo inseridas novas 

medidas de desempenho relativas a prazo de entrega, qualidade de produção e 

desenvolvimento de novos produtos até a organização do Balanced Scorecard em 

quatro perspectivas diferentes – financeira, do cliente, interna e de inovação e 

aprendizado. 
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A perspectiva financeira sugere que os objetivos financeiros estão 

relacionados às estratégias financeiras, que devem buscar aumento das receitas, 

produtividade, redução de custos, aproveitamentos dos ativos e administração de risco e 

verificação do desempenho financeiro por meio dos seus indicadores. Nas empresas 

privadas que buscam vantagens financeiras, os objetivos e medidas das outras 

perspectivas convergem para a perspectiva financeira, porém, nas empresas públicas e 

instituições sem fins lucrativos, “a perspectiva financeira representa uma limitação, não 

um objetivo. Essas organizações devem limitar seus gastos a orçamentos específicos.” 

(PESSOA, 2000. p. 184). 

 

É mediante a perspectiva do cliente que as organizações veem expostos os 

segmentos de mercado nos quais aspiram a competir, alinhando medidas essenciais, 

como satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade. A busca pelo 

alinhamento dos interesses dos clientes às estratégias é indispensável aos resultados de 

crescimento de organizações públicas e/ou privadas. 
 

Para a perspectiva dos processos internos, é importante fazer a pergunta: o 

que nossa organização precisa fazer com excelência para nos conduzir aos objetivos dos 

clientes e acionistas? Kaplan e Norton (1997) advogam a idéia de que essa perspectiva 

enseja aos gestores, definir uma cadeia de valor completa dos processos internos, 

principiando pelo processo de inovação (desenvolvimento de soluções novas para as 

necessidades dos clientes), continuando com os processos de operação (prestação dos 

serviços e entrega de produtos) e concluindo com o pós-venda (buscando fidelização). 

As estratégias dirigidas ao atendimento das expectativas dos clientes e acionistas 

produzem os objetivos e medidas da perspectiva dos processos internos. 

 

As instituições de ensino públicas, que por muitas vezes têm tido sua 

capacidade gerencial criticada e cujo papel a sociedade (cliente e acionista) não 

reconhece como responsável pela investigação científica do País, conforme diz Pessoa 

(2000), precisam direcionar seus processos internos no sentido de alcançar e superar 

suas metas estratégicas. 
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Na perspectiva de aprendizagem e crescimento, ressalta-se a capacidade dos 

funcionários, dos sistemas de informação, a motivação, o empowerment e o alinhamento 

de objetivos em comuns. Compreende-se que o alcance de metas superiores está em 

função das competências organizacionais, que são as competências dos funcionários da 

empresa/ estabelecimento/fundação/instituição pública ou particular, assim como, e 

principalmente, o alinhamento dos objetivos dos funcionários aos da organização, o que 

requer sua devida compreensão. 

 

Entende-se, como fundamental, que as perspectivas se integrem aos 

objetivos organizacionais, de forma a criar entre si uma relação de causa e efeito que 

transponha as dificuldades de sua realização. 

 

Na implementação do BSC, algumas organizações sentem a necessidade de 

acrescentar ou substituir alguma perspectiva às quatro pensadas por Kaplan e Norton e 

descritas há pouco. A esse respeito, os próprios idealizadores dizem que, “[...] elas 

devem ser consideradas um modelo, não uma camisa de força. Não existe teorema 

matemático segundo o qual as quatro perspectivas sejam necessárias e suficientes.” 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 35). 

 

Pessoa (2000), que em sua tese aborda essencialmente as universidades 

federais brasileiras, propõe mudanças nas perspectivas; altera a perspectiva financeira 

pela perspectiva do cliente e defende o argumento de que, para fins de modelo, o 

acionista das universidades federais brasileiras é o Governo Federal, por meio do 

Ministério da Educação. Obteve, entre outros resultados, que o uso do modelo oferece 

foco e responsabilidade além de oportunizar a visão sistêmica proporcionando a 

compreensão de causa e efeito, prevenindo assim, o surgimento de problemas. Ribeiro 

(2003), que propôs utilizar o BSC para produzir um modelo da gestão a uma instituição 

confessional de ensino superior, acrescentou a perspectiva da sociedade, 

compreendendo que a sociedade é o seu cliente, além de substituir a perspectiva do 

cliente pela do aluno. Nascimento (2009), propondo um método de gerenciamento 

estratégico apoiado no BSC para bibliotecas universitárias, substitui a perspectiva 

financeira pela perspectiva de responsabilidade social, por considerar as questões 
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sociais prioritárias às organizações públicas. Conclui que as pessoas desconhecem o 

planejamento estratégico e que a biblioteca deve propor novas bases de gestão. 

 

Particularmente, acredita-se que, para a tradução dos objetivos estratégicos 

de bibliotecas universitárias, públicas ou privadas, não se fazem necessárias alterações 

das perspectivas definidas por Kaplan e Norton, como fizeram os autores citados linhas 

atrás. 

 

Utilizando as perspectivas apresentadas inicialmente, substituindo-as ou 

implantando outras, nas duas últimas décadas, muitas empresas têm utilizado o BSC 

como instrumento da gestão, traduzindo sua missão e estratégia a todo seu conjunto de 

acionistas, funcionários, fornecedores e clientes. Kaplan e Norton (2001) relatam 

também experiências de aplicação do BSC em organizações governamentais, sem fins 

lucrativos e de assistência médica. Nos Estados Unidos da América (EUA), são citadas 

a Cidade de Charlotte e o Duke Children's Hospital, na Carolina do Norte; agências do 

Governo Federal (Departamento de Defesa, Departamento de Transporte, Agência 

Federal de Aviação e National Reconnaissance Office); o May Institute em 

Massachusetts; o New Profit, em Boston, e o Montefiore Hospital, em Nova Iorque, nos 

Estados Unidos; Na Austrália, as cidades de Brisbane, Cockburn e Melville e, na 

Inglaterra, a United Way of Southeastern New England. 

 

No Brasil, segundo Pessoa (2000), empresas privadas como a Alcoa Brasil, 

Promon e IBM implantaram o BSC com sucesso. No setor público, a Eletronorte é 

citada como exemplo. É também com a origem em 2000 que o BSC é estudado com 

maior ênfase nos programas de pós-graduação no Brasil o que enseja várias dissertações 

e teses com aplicabilidade em empresas privadas e públicas. 

 

No site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (IBICT, 2009), 

repositório de teses e dissertações, ao se fazer uma pesquisa simples com o termo 

“scorecard” obtém-se 161 teses e dissertações, todas defendidas após o ano de 2000. Se 

a expressão usada for “BSC”, obtêm-se 91 registros de teses e dissertações, também 

defendidas a partir de 2000. Talvez, dado o interesse da autora em instituições de 

ensino, enxergou-se uma ênfase especial nos estudos para esse tipo de organização. Ao 
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juntar, porém, na mesma busca os termos BSC + Alinhamento, recuperam-se apenas 15 

trabalhos defendidos de 2003 até outubro de 2009. Nenhum deles tem a biblioteca como 

objeto de estudo pelo qual se pode presumir o pouco uso da ferramenta em instituições 

de ensino superior ou ainda, poucas pesquisas sobre o tema. 

 

4.1 Sinergia organizacional por meio do alinhamento  

 

Alinhar a organização com a estratégia é o terceiro de cinco princípios-

chaves identificados por Kaplan e Norton (2006) para alinhar os sistemas de medida e 

gestão com a estratégia. Como expresso na introdução, este estudo visa ao alinhamento 

das ações das bibliotecas às políticas de ensino de graduação das IES, portanto, dá-se 

destaque especial a esse princípio-chave que enseja a sincronia entre as várias unidades 

da organização em torno dos mesmos objetivos estratégicos, criando sinergia e 

ajuntando valor às ações. 
  

O alinhamento estratégico pode ser definido como a medida da adequação 
existente entre a estratégia adotada pela organização, seu ambiente externo e 
seus processos e recursos internos. Assim, quanto maior a adequação, maior 
o alinhamento estratégico. (FLORES, 2008. p. 58). 
 

Alinhar a cultura organizacional sob uma mesma filosofia significa mais 

benefícios, menos custos e torna mais forte a marca corporativa. A figura a seguir 

elucida a sinergia da cooperação entre as perspectivas do BSC e os temas estratégicos da 

organização. 
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Scorecard Cooperativo                                            Fontes de valor geradas pela corporação (temas estratégicos) 
 

Sinergias financeiras 
  

 Gestão do Capital interno: criar sinergia por meio da gestão 
eficaz dos mercados internos de capital e de trabalho. 

 Marca corporativa: integrar um conjunto diverso de negócios 
em torno de uma marca única, promovendo valores ou temas 
comuns. 

 

“Como aumentar o valor de nosso 
portfólio de UNEs para os acionistas?” 

Sinergias com clientes 
 
 Vendas Cruzadas: Criar valor por meio de venda cruzadas de 

ampla gama de produtos e serviços de diferentes unidades de 
negócios. 

 Proposta de valor comum: Criar uma experiência de compra 
consistente em diferentes estabelecimentos, conforme os 
padrões corporativos. 

 

“Como compartilhar a interface com os 
clientes para aumentar o valor total?” 

Sinergias em processos internos 
 
 Serviços compartilhados: Criar economia de escala, por meio 

de compartilhamento de serviços, instalações e pessoal, nos 
processos de apoio crítico. 

 Integração da cadeia de valor: Criar valor por meio da 
integração de processos contíguos na cadeia de valor da 
indústria. 

 

“Como gerenciar os procesoss das UNEs 
para gerar economia de escala ou promover a 

integração da cadeia de valor?” 

Sinergias em aprendizado e crescimento 
 
 Ativos intangíveis: Compartilhar competências no 

desenvolvimento do capital humano, do capital da informação 
e do capital organizacional. 

 
“Como desenvolver e compartilhar 

nossos ativos intangíveis?” 
Figura 3 - Fontes de sinergia na corporação  
Fonte: Kaplan e Norton (2006). 
 

4.2 Sequência do Alinhamento  

 

Para que ocorra a geração de valor das organizações em geral, faz-se 

necessário que suas várias unidades organizacionais estejam alinhadas em objetivos e 

estratégias. Essa geração de valor é consequência da sinergia alcançada com o 

alinhamento ocorrendo numa sequência ordenada, como ensinam Kaplan e Norton 

(2006).  

 

a. A unidade administrativa determina a proposta de valor da organização;  

b. Identificação e elucidação das prioridades ou pontos críticos de sucesso e 

comunicação às unidades operacionais; 

c. Alinhamento do planejamento das estratégias de cada unidade 

operacional aos objetivos estratégicos da corporação; 

d. Alinhamento de planos com os conselhos de administração e parceiros 

externos; e 
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e. Transformar o alinhamento em um processo de gestão, que, como tal, 

deve ser cíclico e contínuo, tendo sua verificação estabelecida no 

planejamento anual da organização. 

 

É a partir da definição da proposta de valor da unidade que as prioridades, 

também chamadas de pontos críticos de sucesso, são elaboradas e comunicadas a 

todos as divisões. Essa ação é fundamental para que as estratégias sejam 

elaboradas de acordo com os objetivos fundamentais da organização alinhando 

todos os processos numa sucessão contínua de avaliação como demonstra a 

figura a seguir. 

 

 
Figura 4 - Sequência do alinhamento  
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4.3 O alinhando das estratégias em busca de sinergias 

 

Existem inúmeras variações de geração de sinergias nas organizações, sejam 

elas públicas ou privadas, governamentais ou não governamentais, industriais ou de 

serviço ou, ainda, organizações sociais. 

A persistência em alinhar os objetivos da organização encontra intenso 

apoio na promoção das sinergias financeiras, dos clientes, de processos internos críticos 

e de integração de recursos de aprendizado e crescimento, como se nota a seguir. 

 

a) Sinergia financeira: em organizações cuja característica é um conjunto de 

unidades de negócios ou unidades acadêmicas, caso das instituições de 

ensino superior, a centralização de ações proporciona economia nas 

compras, distribuição e uso de materiais, assim como na alocação de 

funcionários, equipamentos e infraestrutura a ser compartilhada entre 

usuários.  

 

Tal situação também ocorre no setor público, no qual os ministérios ou 

secretarias geralmente consistem em um conjunto de órgãos independentes, cujas 

operações têm pouco em comum e não requerem coordenação muito coesa (KAPLAN; 

NORTON, 2006, p. 50). 

 

Apesar de essas unidades, muitas vezes, possuírem autonomia financeira 

com captação de recursos de projetos, as ações conjuntas economizam recursos e criam 

simultaneidade de forças. 

 

b) Sinergia dos clientes: as corporações descentralizadas, em sua maioria, 

têm clientes/usuários comuns que compram ou usam produtos oriundos 

dessas várias unidades, como dizem Kaplan e Norton (2006). Uma 

maneira de conseguir sinergia entre elas é, no lugar de adotar estratégias 

orientadas para produtos e serviços, essas corporações adotarem 

estratégias para o melhor relacionamento com clientes/usuários. As 

tecnologias de informação são fortes parceiras no uso dessa estratégia, 



52 

pois permitem a integração de dados, mesmo que na instituição tenha 

vários sistemas de automação.  

 

c) Sinergia de processos internos: o compartilhamento de processos e 

serviços comuns entre as várias unidades é uma das maneiras mais 

ordinárias de criar valor para a organização. A centralização e, ainda 

mais importante, a padronização, ensejam economia de escala, 

permitindo a fusão de atividades e conhecimento especializado na 

execução dos processos e/ou serviços-chave. “Conquistar economia de 

escala nos processos de negócios é há muito tempo objetivo e vantagem 

competitiva de grandes organizações.” (KAPLAN; NORTON, 2006, p. 

50). A gestão de tecnologia da informação alinhada às estratégias 

corporativas é mais uma possibilidade de criação de oportunidades de 

economia e de expertise, com a socialização de conhecimento. 

 

d) Sinergia de aprendizado e crescimento: no dizer de Kaplan e Norton 

(2006), os recursos humanos são ativos intangíveis, responsáveis por 

80% do valor da organização. Toda corporação deve criar valor com a 

gestão proativa da estimulação de lideranças (identificado competências 

estratégicas) e do desenvolvimento do capital humano; motivando, 

avaliando e recompensando o desempenho individual e em grupo. Em 

busca de novos comportamentos, os líderes contribuem com a promoção 

do trabalho em equipe, fomentando sinergias e intensificando o clima e 

valores que ocasionem mudanças na cultura organizacional, 

vislumbrando a estratégia corporativa.  

 

As organizações criam sinergias com o alinhamento de estratégias quando 

centralizam processos, conseguindo economia de escala. Podem aprimorar seus recursos 

humanos com desenvolvimento de carreiras, oportunidade de experiências de trabalho 

em unidades diferentes e pelo compartilhamento de conhecimentos. Da mesma forma, 

as organizações criam sinergia, ligando temas estratégicos que estreitem as relações 

entre as pessoas e entre suas várias unidades como se vê na ilustração abaixo. 
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Figura 5 - Sinergias organizacionais 
Fonte: Adaptação livre de KZM Associados 
 

 

4.4 Alinhamento em processo 

 

O alinhamento da estratégia da unidade organizacional com as estratégias 

das subunidades completa as condições para obter as sinergias de desempenho do todo, 

por meio da integração. 

 

Os processos de implementação da estratégia perpassam toda a organização 

exigindo integração, cooperação e responsabilidade de indivíduos das várias unidades 

inseridas no processo. 

 

Na figura a seguir, estão explicitados os oito pontos de averiguação do 

alinhamento identificados por Kaplan e Norton (2006). 

 

 

 



54 

1 Proposta de valor da 
corporação 

Definição das diretrizes pela direção da 
corporação para instruir as estratégias dos níveis 
inferiores da corporação 

2 Alinhamento entre conselho 
de administração e acionistas 

Revisão, aprovação e monitoramento da estratégia 
corporativa pelo conselho de administração e 
acionistas 

3 
Alinhamento entre a sede 
corporativa e as unidades de 
apoio centrais 

Tradução da estratégia corporativa em políticas 
corporativas a serem administradas pelas unidades 
de apoio  

4 
Alinhamento entre a sede 
corporativa e as unidades de 
negócio 

Desdobramento das prioridades corporativas para 
as estratégias das unidades de negócio 

5 
Alinhamento entre as 
unidades de negócio e as 
unidades de apoio 

Inclusão das prioridades estratégicas das unidades 
de negócio nas estratégias das unidades de apoio 
funcional 

6 
Alinhamento entre as 
unidades de negócio e os 
clientes 

Comunicação aos clientes das prioridades das 
propostas de valor para o mercado e inclusão das 
mesmas em indicadores de desempenho referentes 
aos clientes  

7 
Alinhamento entre as 
unidades de negócio, 
fornecedores e parceiros 

As estratégias das unidades de negócios devem 
refletir as prioridades comuns dos fornecedores, 
prestadores de serviços, terceirizados e parceiros 
externos 

8 
Alinhamento entre as 
unidades de apoio dos 
negócios e as unidades de 
apoio corporativas 

As prioridades das unidades de apoio corporativas 
devem absorver as estratégias das unidades de 
apoio 

Figura 6 - Pontos de averiguação do alinhamento em organizações 
 

4.5 Impacto do alinhamento 

 

Tão necessário quanto definir boas estratégias é distinguir se todas as 

unidades da organização estão seguindo o planejamento dessas estratégias. Quase 

sempre, as diferentes unidades de uma organização precisam de acompanhamento, pois 

atuam com propósitos incoerentes aos objetivos organizacionais que se tornam 

conflitantes. Reforça-se a importância da necessidade de retificar a falta de alinhamento 

organizacional, para definir, coordenar e supervisionar a implementação da estratégia. 

 

Nos casos específicos de instituições públicas de ensino superior com suas 

unidades acadêmicas, diversos cursos de graduação e de pós-graduação, muitos 

departamentos e órgãos complementares e técnicos, como as bibliotecas, que realizam 

serviços de apoio à função de formar profissionais nas diferentes áreas do 
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conhecimento, faz-se necessário um sistema da gestão que busque alinhar os objetivos 

de todas essas unidades na mesma direção. É necessário um esforço no sentido de 

ajustar os objetivos didático-pedagógicos dos vários cursos aos objetivos das demais 

unidades universitárias; como explícito por Kaplan e Norton (1997), proporcionar o 

alinhamento de iniciativas individuais, organizacionais e interdepartamentais. 

 

As diretrizes curriculares dos cursos de graduação estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) (2009) permitem autonomia às IES na definição 

dos currículos, mediante atividades que integrem o saber acadêmico à prática 

profissional, como projetos de pesquisa e extensão com foco nas demandas da 

sociedade. Em função dessas demandas sociais, muitas vezes, os interesses em ensino, 

extensão e pesquisa são modificados, ocorrendo mudanças do que foi planejado com o 

que é considerado preferencial para professores, alunos e a própria sociedade. 

 

Para os profissionais bibliotecários, elaborar e implementar objetivos 

estratégicos alinhados às políticas de ensino de graduação, adequadas às necessidades 

da instituição universitária de forma global, é o grande desafio, já que é pequena ou 

inexistente a interação de bibliotecas com coordenações de cursos. Acredita-se que as 

bibliotecas e seu corpo funcional empenham-se em realizar ações e desenvolver 

serviços nem sempre necessários às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas nas unidades acadêmicas. Assim como se acredita também, que os 

professores, agentes diretos da ação acadêmica não conhecem as ferramentas de que a 

biblioteca dispõe para apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

 

Quando a BU, com seu Conselho Diretor, Diretoria, bibliotecas setoriais e 

divisões estiverem com seus objetivos estratégicos alinhados entre si, caminhará em 

direção ao alinhamento dos objetivos estratégicos dos cursos de graduação da 

Universidade. E, desde então, estarão criadas fontes adicionais de valor, o que no BSC é 

chamado de valor gerado pela organização; todos os órgãos com filosofia e marcas 

comuns, contando com o alinhamento das pessoas, sistemas e culturas. 

 

É necessário que se descubra o caminho único onde se encontrem fazer 

bibliotecário e necessidades acadêmicas. É imprescindível que a biblioteca divise 
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pontos fundamentais que a firmem como suplemento, ampliação das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, identificando o que será chamado na constituição do 

método da gestão, de fatores críticos de sucesso. 

 

4.6 Considerações 

 

As bibliotecas universitárias, como as organizações em geral, adotam várias 

teorias administrativas, modelos que proporcionam maior ou menor efetividade, 

dependendo das condições internas e externas nas quais essas organizações se 

encontram, tais como: planejamento de serviços, cooperação, intercâmbio, estruturas 

centralizadas, estruturas descentralizadas, parcerias internas e externas, planejamento 

estratégico, gestão da qualidade, gestão conforme resultados e gestão do conhecimento. 

 

Princípio-chave do Balanced Scorecard, o alinhamento entre os objetivos 

estratégicos das diversas áreas e unidades de uma organização proporciona sinergias 

financeiras, sinergias com clientes, sinergias em processos internos e sinergias em 

aprendizado e crescimento, criando valor para essa organização. 

 

O capítulo a seguir propõe a constituição de um método gerencial que avalie 

o alinhamento da biblioteca universitária aos objetivos estratégicos dos cursos de 

graduação, que aponte o caminho para sua missão de oferecer suporte informacional aos 

cursos de forma estratégica, e permita identificar condições, particularidades e 

qualidades de produtos e/ou serviços que correspondam aos anseios dos usuários, 

caracterizando-se como fatores críticos de sucesso. 
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5 PROPOSTA DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE 

BIBLIOTECA E CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Vive-se, de fato, a Era da Informação, quando o ensino e a pesquisa nas 

instituições de ensino superior são alvo da ingerência direta da sociedade que, no caso 

das IES públicas, é sua provedora mediante o pagamento de tributos. No momento 

atual, quando a Universidade e, consequentemente, a biblioteca universitária, partícipe 

dessa estrutura acadêmica, encontram-se diante de novos desafios de reestruturação e 

expansão, fazem-se necessárias novas perspectivas de administração que objetivem criar 

uma cultura profissionalizante na sua estrutura, orientada por parâmetros acadêmicos. 

 

Nas universidades, de forma geral, a cultura organizacional está impregnada 

da visão estereotipada de que as bibliotecas são vistas como peças secundárias no 

planejamento institucional. Se nas universidades existe essa visão, os gestores das 

bibliotecas não têm conseguido mudá-la, no dizer de Santos et al. (1997, p. 31). “A 

biblioteca universitária, [...] tem-se mostrado como um órgão de pouca autonomia e 

identidade, por estar vinculada às atividades desenvolvidas na docência e pesquisa da 

universidade.” 

 

As expectativas sociais cobram, portanto, gerenciamento eficiente e eficaz 

das unidades de informação universitárias, com prestação de serviços planejada de 

forma estratégica. Para atender a essa expectativa, entende-se que as bibliotecas 

universitárias devem compreender um processo de administração, que estabeleça 

parceria entre as coordenações de graduação e os bibliotecários. 

 

Neste quadro administrativo, propõe-se um método que visa avaliar o 

alinhamento estratégico dos objetivos das bibliotecas universitárias com os cursos de 

graduação. Este se baseia no Balanced Scorecard, modelo de gerenciamento 

desenvolvido por Kaplan e Norton (1997) com base na pesquisa “Measuring 

Performance in the Organization of the Future” ou “Medir o desempenho na 

Organização do Futuro”, realizada em 1990, conforme apresentado anteriormente. 

Como citado no capítulo 4, o BSC reconhece cinco princípios-chaves que 

alinham os sistemas de medida e gestão com a estratégia: 
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1. Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva 
2. Traduzir a estratégia em termos operacionais 
3. Alinhar a organização com a estratégia 
4. Motivar para transformar a estratégia em tarefa de todos 
5. Gerenciar para converter a estratégia em processo contínuo. (KAPLAN; 
NORTON, 2006, p. 1). 

 

Reconhecendo que o alinhamento da organização com a estratégia 

proporciona a sinergia de forças das várias unidades da organização em torno dos 

mesmos objetivos estratégicos, o método proposto busca definir estratégias de ação que 

possibilitem a BU, usar suas ferramentas para atender as diretrizes dos projetos 

pedagógicos dos cursos e identificar seus fatores críticos de sucesso. 

 

Segundo Rodrigues (2005), nesse momento, é importante a identificação 

dos participantes do método com seus agentes (stakeholders) e ações (características). 

Os agentes envolvidos são os bibliotecários, Diretores (as) e/ou chefes das bibliotecas 

setoriais que efetivamente participam do processo decisório das ações da biblioteca e 

interagem de forma direta com os professores e coordenadores dos cursos de graduação. 

 

5.1 Etapas do método 

 

5.1.1 Análise da missão, visão e análise do ambiente externo e interno da BU 

 

A BU mantém em sua página na Internet http://www.biblioteca.ufc.br/ a 

descrição de sua missão. Dispõe também de estudo recente realizado por equipe interna, 

no qual foi redefinida a missão e foi elaborada a visão, após reuniões com o diretor da 

BU, a diretora da Divisão de Coordenação de Bibliotecas Setoriais e questionários 

enviados para todos os funcionários, quando na oportunidade foi feita também a análise 

dos ambientes internos e externos mediante análise SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunites and threats) que pode ser traduzida como sendo as forças, as fraquezas, as 

oportunidades, as ameaças da organização. 

 

Fazem-se necessárias reuniões com a Direção da BU para averiguar a 

conexão dos objetivos institucionais à missão e à visão, e que se decida a oficialização 

ou não, das declarações destas obtidas no estudo há pouco mencionado. 
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Figura 7 - Monitoramento ambiental (modificado de ARAÚJO JR., 2005). 

 

 A visualização do ambiente organizacional retratada na análise SWOT da BU 

UFC mostra, entre outras informações, que os pontos fortes se repetem como 

oportunidades e os pontos fracos como ameaças; momentos distintos com mesmo 

significado, indicando as maiores inquietações dos funcionários. 

 

 

5.1.2 Estudo das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do 

projeto pedagógico do curso (PPC) de Oceanografia 

 

Essa etapa privilegia o estudo apurado do projeto pedagógico institucional e 

do projeto pedagógico do curso de bacharelado em Oceanografia atendido pela 

Biblioteca Setorial Rui Simões de Menezes, identificando as contribuições desta às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Este estudo deve ser cíclico, já que os PPCs 

são continuamente reelaborados e avaliados. 
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A biblioteca tem, aqui, a oportunidade de se constituir como facilitadora do 

ensino de graduação voltado para a elaboração do conhecimento, fundamentando-se em 

enfoques variados com teorias múltiplas e de articular a integração com a pesquisa e a 

extensão. 

 

5.1.3 Perceber a visão do corpo docente da Instituição relativamente à biblioteca 

 

Nessa etapa, será efetuada pesquisa de campo junto aos professores que 

fazem parte do Colegiado de Coordenação do Curso de Bacharelado em Oceanografia, 

usando a entrevista como instrumento, com o objetivo de conhecer o conceito que se 

tem da biblioteca relativa ao seu desempenho de provedora de suporte informacional; 

buscando, também, reconhecer os fatores que favorecem ou dificultam a comunicação 

biblioteca e corpo docente. 

 

5.1.4 Tomar conhecimento da visão dos estudantes em relação aos produtos e 

serviços oferecidos 

 

Essa etapa consiste em realizar estudo de usuário com os alunos, buscando 

identificar suas expectativas quanto ao atendimento às suas demandas e qual a visão 

deles em relação aos serviços oferecidos. Apesar de ser um curso novo, a primeira 

turma está no quinto semestre, já cursando mais da metade do curso que é de oito anos, 

considerou-se tempo suficiente para reconhecer necessidades e avaliar serviços.  

5.1.5 Avaliação das coleções 

 

Consiste em efetuar pesquisa descritiva das bibliografias básicas das 

disciplinas do curso de bacharelado em Oceanografia, no catálogo eletrônico da 

Biblioteca Universitária, reconhecendo a capacidade de atendimento da Biblioteca Rui 

Simões de Menezes do LABOMAR e das demais bibliotecas da UFC quanto à 

acessibilidade às bibliografias constantes nos programas das disciplinas do curso. 

 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, composto por 

15 bibliotecas setoriais, tem definida sua Política de Desenvolvimento do Acervo (UFC, 

2004), visando ao atendimento satisfatório de seus usuários – docentes, pesquisadores, 
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discentes, técnicos e usuários externos à comunidade universitária. Esse documento 

precisa ser avaliado, verificando-se seu alinhamento aos currículos e às linhas de 

pesquisas e a consequente sustentação aos cursos de graduação. 

 

5.1.6 Definição das ações e objetivos estratégicos 

 

Esta etapa consiste em desenvolver ações estratégicas que disseminem de 

forma ampla os diversos instrumentos de fontes de informação da biblioteca, criem 

produtos e serviços inovadores, proporcionando o reconhecimento do seu potencial 

educacional e projetando sua imagem de contribuidora para o aperfeiçoamento do 

ensino e da pesquisa na UFC. 

 

Neste ponto ocorre o desafio de traduzir a visão e a estratégia em objetivos 

tangíveis, tendo como foco o suporte informacional às atividades educacionais. 

 

5.1.7 Identificação dos fatores críticos de sucesso em relação aos cursos de 

graduação 

 

Essa etapa cobre o conhecimento dos pontos fundamentais que assegurem 

desempenho competitivo e que definem a excelência da BU no atendimento às 

necessidades informacionais dos cursos de graduação. São os fatores mais importantes 

que comprometem os bons resultados da biblioteca e, portanto, devem ser 

acompanhados continuamente. 

 

As entrevistas realizadas com os professores que fazem parte do Colegiado 

da Coordenação do Curso de Bacharelado em Oceanografia terão respostas abertas para 

obter o maior número possível de opiniões e avaliações da qualidade dos serviços, de 

relacionamento e atendimento de suas necessidades. Os resultados serão confrontados 

com a Norma ISO 11620/98 (Information and Documentation Library Performance 

Indicators), que estabelece padrões para medida de desempenho das bibliotecas e com o 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior. 

 



62 

5.2 Resultados esperados  

 

Faz-se oportuno lembrar que o objetivo geral deste ensaio é o de apresentar 

um método de avaliação do alinhamento das ações das bibliotecas às políticas de ensino 

de graduação da UFC, cobrindo o que diz a United National Educational Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) em sua Declaração Mundial sobre a Educação 

Superior. 
 
 
Em um mundo em rápida transformação, é perceptível a necessidade de uma 
nova visão e um novo modelo de ensino superior, centrado no estudante. Isto 
exige reformas profundas, ampliação do acesso, bem como uma renovação 
dos conteúdos, métodos, práticas e meios de transmissão do saber, que 
deverão basear-se em novos tipos de vínculos e de colaboração com a 
comunidade e com os mais amplos setores da sociedade. 
Para isto é necessário formular novos programas de estudo e utilizar métodos 
novos e adequados que permitam superar o mero domínio cognitivo das 
disciplinas, facilitar o acesso a novas propostas pedagógicas e didáticas e 
estimular a aquisição de conhecimentos práticos, competências e aptidões 
para a comunicação, a análise criativa e crítica, a reflexão independente e o 
trabalho em equipe num contexto multicultural, em situações em que a 
criatividade exige combinar o saber teórico e prático tradicional ou local com 
a ciência e a tecnologia de vanguarda. (UNESCO, 2000, p. 8). 

 

Os resultados da pesquisa realizada para aplicação do método de avaliação 

proposto produzirá subsídios para o planejamento estratégico da BU. 

 

 

5.2.1 Relativos à gestão 

 

A biblioteca deve buscar de forma ampla o aprendizado organizacional, 

realizando investimentos em treinamentos, atualização direcionada de acervos com 

horário de funcionamento adequado. Implementar avaliações periódicas dos seus 

serviços com medidas quantitativas relativas às suas contribuições para a pesquisa e o 

ensino. Deve ainda coordenar os recursos e a programação educativa relacionada à 

gerência de propriedade intelectual. 
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5.2.2 Relativos à pessoal 

 

Os bibliotecários, reconhecendo a interdisciplinaridade das ciências, devem 

saber usar as tecnologias da informação disponíveis, adequando suas ações à evolução 

das necessidades da comunidade universitária, com o conhecimento de seu ambiente de 

trabalho, responsabilidade social e ética refletida no empenho ao atendimento, buscando 

atualização contínua.  

 

Salienta-se que o sucesso desse método da gestão condiciona-se ao 

completo envolvimento dos funcionários, no conhecimento e planejamento das suas 

unidades de trabalho, no sentido de desenvolver acervos e serviços alinhados aos 

interesses da comunidade, caracterizando-se como um dos fatores críticos de sucesso. 
 
Pode-se dizer que o mais importante para o modelo proposto, é entender o 
conteúdo das informações como sendo indicadores de tendência, ou seja, 
como esta série de informações levantadas podem ser utilizadas no sentido 
de evidenciar o direcionamento que está sendo dado à Organização, e mais, 
se este direcionamento está de acordo com a missão definida. 
(YOSHIKAWA, 1997, p. 65). 

 

5.2.3 Relativos a produtos e serviços 

 

Deve ser clara a exigência do acesso crescente a recursos informacionais, 

esperando dispor de serviços rápidos, flexíveis e confiáveis; uma biblioteca digital rica, 

com web site amigável e confiável, tanto no emprego de sistemas acadêmicos em 

função do ensino a distância, como no acesso às funcionalidades de computação social. 

 

Cobrança ao acesso livre, acesso público a dados, e aos resultados de 

pesquisa com financiamento público. 

 

5.2.4 Relativos à estrutura tecnológica 

 

A BU deverá buscar adaptar-se às modificações que a tecnologia da 

informação vem trazendo, às quais exigem estrutura mais flexível, especialização, 

inovação, criatividade e visão estratégica, num grande espaço virtual com digitalização 

de coleções, conservação de arquivos digitais, e melhoria dos métodos do 
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armazenamento de dados, recuperação e serviços. Investir em equipamentos e 

intensificar programas de treinamento para acesso à informação. 

 

5.2.5 Relativos à estrutura física e organização do acervo informacional 

 

O espaço físico deve ter comunicação visual adequada e se tornar um 

ambiente satisfatório para seus estudos e consequente desenvolvimento acadêmico onde 

a informação esteja disponível organizadamente em formato virtual e outros 

conformações tradicionais, com acessibilidade às pessoas com deficiências. 

 

5.2.6 Relativos à avaliação 

 

O alinhamento entre teorias, políticas e práticas requer constante 

monitoramento, buscando ajustes temporais que produzam evolução nos esforços de 

planejamento e gestão em uma perspectiva institucional. Faz-se necessária avaliação 

periódica dos serviços identificados como fatores críticos de sucesso, considerando a 

Norma ISO - Information and Documentation Library Performance Indicators ou 

“Indicadores de Performance de  Documentação e Informação de Biblioteca” 11620/98 

(2003), que estabelece padrões para medida de desempenho das bibliotecas e os 

indicadores estabelecidos pelo Instrumento de Avaliação Institucional Externa do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.  
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6 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO  

O objetivo principal deste estudo é propor para as bibliotecas universitárias 

– BUs um método que avalie o alinhamento das ações das bibliotecas universitárias – 

BUs às políticas de ensino de graduação das instituições de ensino superior – IES. 

 

Neste capítulo, descreve-se sua aplicação na unidade acadêmica Instituto de 

Ciências do Mar, mais especificamente no curso de bacharelado em Oceanografia e na 

Biblioteca Rui Simões de Menezes que, instalada no prédio do LABOMAR, dá suporte 

informacional ao referido curso. 

 

Pelo fato de trabalhar na Biblioteca Rui Simões de Menezes e conhecer a 

comunidade, fez-se a opção de realizar a pesquisa nesse ambiente. 

 

6.1 Etapas do método 

 

Segundo a estrutura proposta, a execução do método acontece em sete 

etapas com duas características: reconhecimento organizacional e operacionalização do 

método. Descrevem-se a seguir as etapas, resultados obtidos e ações demandadas com 

base na análise das pesquisas. 

 

6.1.1 Missão, visão e análise do ambiente externo e interno da BU 

 

A Biblioteca Universitária possui a seguinte declaração de missão: “A 

Biblioteca Universitária da Universidade Federal do Ceará tem como missão dar suporte 

informacional às atividades educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da 

instituição, contribuindo para elevar o nível socioeconômico e cultural da sociedade em 

geral.” (UFC, 2010b). A BU assumiu após estudo realizado por equipe interna, sendo 

esta pesquisadora partícipe desse grupo, em reuniões com o diretor da BU, a diretora da 

Divisão de Coordenação de Bibliotecas Setoriais e questionários enviados para todos os 

funcionários, a seguinte visão: “Ser biblioteca de excelência na gestão de conteúdos 

informacionais para a comunidade universitária, tornando-se referência para o Estado 

do Ceará e a região Nordeste até 2012.” (UFC, 2008a, p. 6). 
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A visualização do ambiente organizacional retratada na análise SWOT da 

BU/UFC mostra, entre outras informações, que os pontos fortes se repetem como 

oportunidades e os pontos fracos, como ameaças; momentos distintos com mesmo 

significado, indicando as maiores inquietações dos funcionários. Destacam-se a seguir, 

alguns pontos referentes à: 

 

• Pessoal: a qualificação profissional é considerada um ponto forte e os 

cursos de atualização profissional como oportunidade, sendo a falta de 

funcionários de apoio sido citada várias vezes como ponto fraco. A maior 

ameaça considerada é a contratação de pessoal terceirizado para 

atividades-fins, preocupação exacerbada dos servidores. Deve ser 

investigado em quais setores de quais bibliotecas faltam funcionários, do 

mesmo modo em relação à responsabilidade assumida pelos funcionários 

terceirizados.  

 

• Infraestrutura: como ponto forte, é citado o acesso livre à Internet com 

microcomputadores para os alunos realizarem pesquisa na maioria das 

bibliotecas. A climatização e a dificuldade de acesso (rampas e 

elevadores) aparecem como ponto forte e fraco, pois estão disponíveis 

em algumas bibliotecas. Os recursos oriundos do Programa de Apoio ao 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI se mostram como oportunidade para dotar as bibliotecas de 

infraestrutura adequada. As bibliotecas das IES privadas funcionam em 

prédios novos com estrutura adequada. É oportuno averiguar o percentual 

de máquinas consideradas obsoletas e se elas quebram por falta de 

manutenção e/ou descuido no manuseio. 

 

• Gestão: a Direção do Sistema e as Comissões de Estudo são citadas 

como ponto forte. A realização de eventos para divulgação do sistema e 

abertura democrática como oportunidade e políticas internas como 

ameaça. Faz-se a indagação, políticas internas da BU ou da UFC? Como 

ponto fraco da gestão foi citada a infraestrutura burocratizada do serviço 
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público e, como ameaça, a ausência de orçamento próprio para a 

biblioteca. Acredita-se que devem ser ampliadas ações que fortaleçam o 

Sistema de Bibliotecas.  

 

• Acervos: os livros desatualizados são considerados ponto fraco e livros 

estragados prematuramente como ameaças. Como oportunidades, foram 

citadas parcerias com instituições públicas e privadas para doação de 

livros e equipamentos. A BU está realizando por meio das bibliotecas 

setoriais, estudo das bibliografias citadas nos programas de disciplinas 

dos cursos de graduação, o que possibilitará verificar a atualização ou 

não do acervo. Tem realizado, também, campanhas educativas referentes 

à preservação dos seus acervos. Faz-se necessária a quebra do paradigma 

de que a doação de livros é boa, a biblioteca tem uma política de 

desenvolvimento de acervo e a Universidade está estabelecendo uma 

rotina anual de compra de livros baseada em sugestões dos professores 

por meio dos programas das disciplinas. 

 

•  Tecnologias de informação: o software Sistema Integrado de Bibliotecas 

(PERGAMUM) utilizado pela BU com o empréstimo automatizado 

reserva e renovação através da Internet é considerada ponto forte. A 

resistência de alguns servidores em adaptar suas rotinas de trabalho ao 

controle gerencial que as tecnologias permitem é considerado ponto 

fraco. Como oportunidades, foram citadas a visibilidade do acervo e da 

produção científica da Universidade na Internet por meio da biblioteca e 

o controle pelos usuários dos seus próprios dados. O acesso a repositórios 

eletrônicos disponíveis, deixando o usuário independente da biblioteca, é 

mencionado como maior ameaça. É importante que os funcionários 

vejam as tecnologias de informação como oportunidade de aprendizagem 

e crescimento para toda a organização. 
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6.1.2 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e projeto pedagógico do curso 

(PPC) de Oceanografia 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC foi desenvolvido com a 

convicção da necessidade de se empreender uma gestão planejada para o alcance dos 

objetivos, atendendo aos fundamentos que a permeiam. Apresenta o Perfil Institucional; 

as Relações Externas com a Comunidade, Instituições e Empresas; o Perfil Institucional 

Estratégico; Áreas Estratégicas, Objetivos e Ações; e Cronograma de Execução. 

 

As áreas estratégicas são nove, cada uma com objetivos, estratégias e ações 

para o alcance destes. Vêem-se no plano algumas ações destinadas à biblioteca que 

sugerem a busca do alinhamento entre biblioteca e cursos de graduação. 
 
Área Estratégica 1: Ensino de Graduação [...] 
Objetivo 1 
Assegurar a excelência na qualidade da oferta do ensino de graduação por 
meio de um projeto político-pedagógico que incorpore novos paradigmas e 
que estimule a participação docente, discente e técnico-administrativa, a 
articulação com a pesquisa e a extensão e a integração com a sociedade. 
Estratégias e Ações: 
1. Aperfeiçoar o sistema acadêmico. 
Ações: [...] 
h. Dotar as bibliotecas de acervo adequado, atualizado e de recursos 
informatizados; [...];. (UNIVERSIDADE, 2007, p. 60). 
Área Estratégica 6: Planejamento e Gestão. [...] 
Objetivo 2 [...] 
Melhorar a infra-estrutura básica para realização das atividades 
institucionais. 
Estratégia e Ações: [...] 
2. Ampliar e melhorar o acesso aos recursos tecnológicos e de informação. 
Ações: [...] 
b. Implantar o gerenciamento integrado de documentos eletrônicos; 
c. Implementar ações para ampliação e modernização do sistema de 
bibliotecas. (UFC, 2007, p. 75). 

 

O projeto político-pedagógico do Curso de Oceanografia o descreve e o 

normatiza publicando sua Missão; Definição e Escopo; Perfil Profissional; 

Competências e Habilidades; Áreas de Atuação; Princípios Norteadores; Metodologia 

Adotada para Estruturação do Curso; Estratégias Pedagógicas; Referências Curriculares, 

Relação das Disciplinas; Integralização Curricular; Corpo Docente; Infraestrutura e 

Avaliação Curricular. O PPC alinha os objetivos do curso aos objetivos da Biblioteca, 

quando assumem na metodologia para sua estruturação as contribuições no processo de 

ensino/aprendizagem. Como se vê: 



69 

 
9.1. A organização do processo de ensino/aprendizagem no Curso de 
Oceanografia da UFC contribuirá para que: 
a) os estudantes sejam co-responsáveis por suas atividades de aprendizagem 
e desenvolvam comportamentos proativos em relação aos estudos e ao 
desenvolvimento de suas competências; 
b) o professor torne-se um gestor do ambiente de aprendizagem e não um 
repassador de conteúdos conceituais; 
c) as disciplinas sejam organizadas de modo a facilitar e estimular os grupos 
de discussão, visando encorajar a interação entre os estudantes e viabilizar o 
processo de aprendizagem em grupo. (UFC, 2008b. p. 11). 

 

Torna-se evidente a necessidade de alinhamento das ações das unidades 

acadêmicas à unidade biblioteca, pois é essa com sua gama de informações disponíveis 

em vários formatos que possibilitará o desenvolvimento de comportamentos proativos 

em relação aos estudos. É a biblioteca que permite que o professor não apenas repasse 

conteúdos, mas também gerencie o ambiente de aprendizagem, que não precisa 

necessariamente ser a sala de aula. É o espaço plural e democrático da biblioteca que 

proporciona a interação de estudantes, possibilitando a formação de grupos de estudos.   

 

6.1.3 Visão do corpo docente da Instituição em relação à biblioteca 
 

A entrevista semiestruturada (APÊNDICE A), que foi aplicada aos docentes 

que compõem o Colegiado de Coordenação do Curso de Bacharelado em Oceanografia, 

representantes e suplentes de cinco unidades curriculares, objetivava conhecer a 

reputação da biblioteca como provedora de suporte informacional e reconhecer os 

fatores que favorecem ou dificultam a comunicação biblioteca e corpo docente. Dos 

docentes do Colegiado, apenas um não foi entrevistado, por estar viajando no período 

de realização da pesquisa. 

 

As perguntas da entrevista dividiam-se em questões fechadas e abertas e 

tratavam basicamente sobre os temas: treinamento; bibliografia solicitada e 

disponibilidade na biblioteca; fatores que facilitam e/ou dificultam o processo ensino-

aprendizagem; e avaliação e sugestão de serviços. 

 

Propositalmente, expressou-se como primeira pergunta a participação dos 

docentes em treinamentos técnicos na biblioteca. Tem-se consciência de que não foi 
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realizado nenhum treinamento com os docentes nessa biblioteca; então, não foi surpresa 

a totalidade de respostas negativas, mas foi animadora a verbalização unânime do 

desejo de conhecer de forma sistemática, as ferramentas de que a biblioteca dispõe. As 

respostas confirmam inicialmente um pressuposto do pesquisador de que, apesar da 

vontade e do esforço empreendido nas bibliotecas, nem sempre se tem feito o que mais 

importa ao usuário. 

 

Em relação ao acervo da Biblioteca, apurou-se o fato de que 77% dos 

entrevistados acreditam que a Biblioteca do Instituto de Ciências do Mar (BICM) não 

possui todos os títulos constantes na lista de referências do programa da sua disciplina e 

que apesar de 90% usar a bibliografia sugerida no programa da disciplina, essa 

bibliografia está desatualizada em 67% dos programas. Existe uma contradição nas 

respostas, já que 67% reconhecem a desatualização das bibliografias, mas, mesmo 

assim, quase a totalidade, 90%, usa essa bibliografia. Como foi realizada compra de 

livros, recentemente, baseada em sugestões dos próprios professores, acredita-se que a 

biblioteca atenda a um número maior do que eles imaginam. O estudo das bibliografias 

constante na próxima etapa revelará esse número. 

 

Buscando identificar, na visão dos professores, os fatores críticos de sucesso 

da biblioteca, inseriu-se uma pergunta fechada com uma lista de fatores com gradação 

de 4 a 1, sendo 4 o que for considerado mais necessário para que a Biblioteca 

Universitária colabore ainda mais para o processo ensino-aprendizagem. Os resultados 

estão na tabela e nas análises a seguir. Convém esclarecer que os números da tabela 

retratam percentuais. 
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Tabela 1 - Fatores necessários ao processo ensino-aprendizagem 
Fator necessário ao processo 
ensino-aprendizagem 

Mais 
necessário Necessário Pouco 

necessário 
Não 

necessário 
Disponibilizar os livros indicados 
nas bibliografias em número 
suficiente e grau de 
atualidade/área 

67 33 ¹ 0 0 

Possibilitar consulta ao acervo de 
todas as bibliotecas da UFC, 
através da sua home Page 

78 22 0 0 

Facilitar a obtenção de acervos 
em formato impresso ou virtual 66 33 0 0 

Estimular a pesquisa, permitindo 
autonomia e independência nos 
estudos 

78 11 11 0 

Facilitar a comunicação entre 
alunos com mesmo interesse de 
estudo, dispondo de salas para 
trabalho individual e em grupo  

56 22 22 0 

Manter pessoal treinado para 
atendimento 89 11 0 0 

Contar com mecanismos formais 
de comunicação interna  89 11 0 0 

¹Para a área a atualização não é tão importante (1 docente) 
Fonte: pesquisa direta 

 

Na BICM, faz-se o serviço de Disseminação Seletiva da Informação através 

do envio para a lista geral de e-mails do LABOMAR, e para a lista dos alunos dos 

cursos, notícias da área, dos professores e/ou da biblioteca. O software Pergamum, usado 

na biblioteca, também envia aos usuários avisos de data de devolução e reserva de 

materiais. Apesar de as pessoas comentarem sobre os e-mails enviados, não se percebia a 

importância que eles tinham. Foi, portanto, uma surpresa ver que os mecanismos formais 

de comunicação interna (quadros de avisos, boletins informativos, ramais telefônicos, 

telefax, correio eletrônico, intranet) foram considerados da mesma forma que o indicador 

pessoal treinado para atendimento, os dois fatores mais importantes; 89% mais 

necessários. 

 

Acredita-se que, por estar no LABOMAR, que tem um histórico e 

notoriedade pública em pesquisa, o fator “Estimular a pesquisa permitindo autonomia e 

independência nos estudos” foi considerado mais necessário por quase 80% dos 
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entrevistados, o que faz-se reportar à questão do treinamento necessário também aos 

alunos para aumentar essa independência. 

 

O fato de as bibliotecas estarem com seus acervos automatizados, as 

facilidades da internet e o caráter democrático da Universidade, que permite a 

comunidade universitária usar os acervos de todas as bibliotecas da UFC, facilita e 

estimula o estudo, tendo sido apontado também como fator mais necessário, por 80% dos 

entrevistados. É importante a continuação da automação dos acervos que permite 

visibilidade aos mesmos. 

 

“Disponibilizar para os alunos matriculados nas disciplinas, os livros 

indicados nas bibliografias dos programas das mesmas, com critérios de suficiência: 

quantidade/usuário e critérios de vigência: grau de atualidade/área” foi considerado 

mais necessário por 67%. A Universidade tem feito compra de livros de forma contínua 

nos últimos três anos. O estudo das bibliografias referido acima irá quantificar a 

necessidade de títulos e exemplares suficientes para suprir as demandas das disciplinas. 

Alguns professores verbalizaram que compram livros e emprestam para os alunos 

fazerem cópia, prática comum no ensino superior em desrespeito a Lei de Direitos 

Autorais, que no seu artigo 5, item VI, considera “[...] Art. 29. Depende de autorização 

prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I 

- a reprodução parcial ou integral; [...] (BRASIL, 1998, p. 1). 

 

O fator “Facilitar para os usuários através de recursos técnicos e 

tecnológicos disponíveis a obtenção de acervos informacionais: livros e/ou revistas, em 

formato impresso ou virtual”, que também trata diretamente de acervo, teve percentual 

de gradação mais importante, quase idêntico ao fator 3, que também trata de acervo, de 

66%. 

 

As tecnologias da informação e da comunicação facilitam o acesso à 

informação científica, promovendo o surgimento de novas opções para a comunicação 

científica, como Open Access (OA) ou acesso livre. O Brasil tem investido nessas 

iniciativas que possibilitam a comunidade brasileira de Ciência e Tecnologia publicar 

suas pesquisas produzidas, no País e no exterior, dando maior visibilidade à produção 
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científica nacional. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), coordena a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os sistemas de 

informação de teses e dissertações das instituições de ensino e pesquisa brasileiras, e 

estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico facilitando 

o acesso livre. O Ministério da Educação, por intermédio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), criou o Portal de Periódicos 

que permite acesso on-line da produção científica e tecnológica produzidas em todo o 

mundo. 

 

A Biblioteca Universitária da UFC está montando seu repositório OA com 

as teses, dissertações, monografias e artigos publicados por seus servidores nas revistas 

de acesso público. Como já mencionado neste trabalho, a BICM fez a indexação 

analítica dos artigos do periódico Arquivos de Ciências do Mar, que, por iniciativa da 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, foram 

escaneados e compõem o repositório da biblioteca, estando disponíveis em texto 

completo, em formato eletrônico, na home page da biblioteca. 

 

O fator considerado de menor importância, embora recebendo 56%, foi o de 

facilitar a comunicação entre alunos com mesmo interesse de estudo, caracterizando-se 

como um espaço apropriado para a preservação e a troca de conhecimentos com salas 

para trabalho individual e em grupo com acesso a deficientes físicos em dias e horários 

de funcionamento concomitante às aulas. O espaço físico da BICM é pequeno, 160 m², 

para acervo, trabalhos técnicos e sala de estudo. Embora tenha recebido o menor 

percentual, na pergunta aberta sobre melhorias que será comentada logo mais, espaço 

será a maior reivindicação. 

 

Quando se olha o conjunto dos resultados, vê-se que todos os fatores 

obtiveram acima de 50% de gradação, 4 Mais necessário, e nenhum deles recebeu 

gradação 1 Não necessário. Identificam-se aqui alguns dos fatores críticos de sucesso da 

biblioteca, elementos importantes para o processo ensino-aprendizagem. 

Perguntados se encontram dificuldades de atendimento e/ou de comunicação 

na biblioteca, todos responderam que não, expressando algumas opiniões: 
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Docente 1: “aqui é mais próximo, numa setorial é mais fácil"; 

Docente 2. "Procuro pouco"; 

Docente 3. “Não sou usuário frequente da biblioteca"; 

Docente 4. “Na minha experiência os funcionários se mostram prestativos e 

bem informados, sendo que normalmente encontro, através deles, soluções 

para minhas dúvidas e necessidades”. 

 

A última pergunta da entrevista era uma questão aberta para que se 

coletassem respostas espontâneas. Foi solicitado ao docente que propusesse melhorias 

e/ou novos serviços para a biblioteca. Como foram apenas nove entrevistados, listam-se 

a seguir todas as respostas: 

 

Professor (a) 1: “facilitar busca no COMUT; Xerox para uso da biblioteca 

pelos alunos.” Espaço para estudo individual/grupo; aumentar número de 

computadores para levantamento bibliográfico 

Professor (a) 2: “Eu gostaria de ter acesso irrestrito aos arquivos do Journal 

Storage (JSTOR) (www.jstor.org.br).” 

Professor (a) 3: “Cabine individual de estudo; separar espaços para trabalho, 

estudo e atendimento, evitando que uma atividade interfira (atrapalhe) a 

outra.” 

Professor (a) 4: “Espaço para estudo; mais computadores para alunos 

consultarem; acervo suficiente para alunos matriculados por disciplina; 

fornecer acervo de videoteca com imagens e sons, são importantes para a 

oceanografia.” 

Professor (a) 5: “Mais computadores para pesquisa; impressora para alunos 

imprimirem os textos disponíveis on-line nas pesquisas.” 

Professor (a) 6: “Criar senso crítico nos alunos para busca na internet; 

ambiente de estudo individual e em grupo; maior número de computadores 

para consulta com segurança; segurança para acervo (portão eletrônico).” 

Professor (a) 7: “Espaço para estudo em grupo e individual; terminais para 

uso pelos alunos.” 
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Professor (a) 8: “Aumentar quantidade de livros por títulos; cabines 

individuais de estudo; informes e notícias da biblioteca para os alunos.” 

Professor (a) 9: não respondeu. 

 

Os professores, em sua maioria, 67%, solicitam ambiente apropriado para 

estudo em grupo e estudo individual. O espaço físico da biblioteca, como expresso há 

pouco, é reduzido e sem divisórias, permitindo que os sons produzidos no atendimento 

e/ou na execução das rotinas da biblioteca sejam compartilhados por todos. É 

recomendado que se procurem opções para melhor adequação dos espaços.  

 

A quantidade de computadores para uso pelos estudantes atingiu 55% das 

solicitações. Ressalta-se que a BICM dispõe de quatro computadores novos para esse 

fim.  

 

As sugestões de serviço podem ser agrupadas em treinamento para os 

discentes (facilitar busca no COMUT; acesso irrestrito aos arquivos do JSTOR; e senso 

crítico nos alunos para busca na internet) e ampliação de acervo; confirmando a resposta 

da primeira questão da entrevista, de que a biblioteca precisa fazer treinamento com 

toda a comunidade acadêmica, professores e alunos. 

 

6.1.4 Visão dos estudantes em relação aos produtos e serviços oferecidos 

 

Após divulgação e promoção da pesquisa entre os usuários, com cartazes, 

chamadas no site da biblioteca e comunicação pessoal, foi aplicado um questionário, 

dentro da biblioteca, aos alunos regularmente matriculados no curso de Oceanografia 

(98 pessoas) nos meses de março e abril de 2010. Coletaram-se respostas de 30 

estudantes, sendo uma amostra aleatória, que, segundo Castro (1977), são amostras que 

permitem deduções a respeito da população. 

 

É importante lembrar que essa etapa objetiva identificar as expectativas e a 

visão dos alunos em relação aos serviços oferecidos pela biblioteca. 
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O questionário (APÊNDICE A) é constituído basicamente por uma tabela 

com a lista de serviços oferecidos pela biblioteca com categorias compostas por dois 

graus de avaliação: o grau de importância (“o que o usuário espera ou deseja receber”) e 

o grau de satisfação (“o que o usuário percebe”). Para dimensionar cada grau, optou-se 

por uma escala de quatro níveis. Para grau de importância: Muito importante 4; 

Importante 3; Pouco importante 2; Sem importância 1. Para Grau de satisfação: Muito 

satisfeito 4; Satisfeito 3; Pouco satisfeito 2; Insatisfeito 1. 

 

Por serviço, entende-se como diz a Lei nº 8078 (BRASIL, 1990) que são 

atividades realizadas para consumo por meio de remuneração, assim como “Os 

resultados gerados por atividades na interface entre o fornecedor e o usuário e pelas 

atividades internas do fornecedor, para atender às necessidades dos usuários”. (ISO-

9004-2, 1991 apud AMBONI, 2002, p. 79). 

 

A BICM está instalada no primeiro andar do prédio do LABOMAR com 

acesso único por escada. Todo o conjunto arquitetônico não tem sinalização adequada, 

de onde veio à preocupação em conhecer a realidade do público com deficiência no 

ambiente universitário, objetivando a inclusão de políticas destinadas a atender suas 

necessidades.  

 

Logo no início do questionário, foi perguntado ao respondente se era pessoa 

com deficiência. Caso positivo, pedia-se a especificação. Todos os 30 respondentes 

responderam que não. 

 

A seguir, está a tabela com os resultados da avaliação do Grau de 

importância. Abreviam-se os valores das escalas para em Muito importante 4 - MI; 

Importante 3 - I; Pouco importante 2 - PI; Sem importância 1 - SI. Incluem-se as 

colunas Desconheço o Serviço - DS e respondentes em branco - B. Importante 

esclarecer que os números da tabela retratam percentuais. 
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Tabela 2 - Grau de importância dos serviços 
SERVIÇOS DS MI I PI SI B 
Consulta livre 0 64 30 0 0 6 
Empréstimo domiciliar 0 90 10 0 0 0 
Catálogos on line 0 77 16 0 0 7 
Sistema de autoatendimento 0 77 16 0 0 7 
Levantamentos bibliográficos  10 44 20 6 0 20 
Treinamento de usuários  23 30 27 0 0 20 
Uso do COMUT 23 50 13 0 0 14 
Elaboração de ficha 
catalográfica 33 23 21 0 0 23 

Apoio à elaboração de 
trabalhos acadêmicos 24 40 10 0 0 26 

Reprografia 16 58 10 0 3 13 
Acervo digitalizado 20 47 17 0 0 16 
Fonte: pesquisa direta 

 

A princípio, vê-se a necessidade da realização de treinamento também com 

os estudantes, já que, dos onze serviços listados, sete são desconhecidos deles, embora 

alguns desses serviços sejam os mais usados pela pós-graduação, como Levantamentos 

Bibliográficos, COMUT e Elaboração de Ficha Catalográfica. É oportuno se questionar 

se a denominação usada não ensejou o entendimento, como exemplo para os serviços de 

Reprografia e Acervo digitalizado, apesar de ter sido feito um pré-teste do questionário. 

 

O serviço de Consulta livre, que é a possibilidade de procurar e/ou manusear 

livros e outros materiais na biblioteca, é conhecido por todos e, entre muito importante e 

importante, soma 94%. Houve um tempo em que as bibliotecas mantinham seus acervos 

fechados, o usuário não podia ir até as estantes. A quebra desse paradigma, que não é 

recente, permite independência e estimula ao estudo quando deixa o aluno “ver” vários 

livros do seu assunto de interesse. É possível que no acervo existam itens que 

necessitem ter acesso fechado, mas devem estar separados. O ambiente onde estão as 

estantes deve ser bem iluminado, ter sinalização adequada e, segundo Lubisco (2008), 

com espaço de 1m² de estanteria aberta/150 volumes (ou 60m²/10.000 volumes), 

considerando 1,50 m de corredor entre as estantes. 

 

O Empréstimo Domiciliar caracteriza-se como o usuário poder levar para 

casa publicações do acervo da biblioteca com prazo de entrega de 14 dias, podendo 

fazer renovação, inclusive, pela internet, tem 100% de importância. Sabendo que para 
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os alunos da graduação os livros são os materiais mais utilizados, em março último, a 

BU ampliou de seis para oito a quantidade de exemplares que cada usuário pode tomar 

emprestado, simultaneamente, do acervo. 

 

O Catálogo on line é a consulta, através da home page da biblioteca, ao 

catálogo das bibliotecas da UFC. O Sistema de autoatendimento é a realização por meio 

da home page da biblioteca, no link Acesso Usuário, de renovações, reservas, consulta 

de material pendente, consulta de débitos, histórico de empréstimos e atualização de 

dados pessoais. O fato dos dois itens terem tido 7% de respostas em branco remete 

novamente à nomenclatura e à necessidade de treinamento. 

 

Levantamento Bibliográfico é a solicitação de pesquisa sobre um 

determinado assunto ou autor em fontes de referência da biblioteca e/ou bases de dados. 

Sabe-se que os jovens de maneira geral têm muita habilidade com o uso da internet, 

talvez por isso tenha sido o único serviço a pontuar em Pouco Importante, com 6%. 

 

Chama-se Treinamento de usuários a capacitação e orientação sobre o uso 

da biblioteca; nelas se incluem as visitas orientadas para uso das bases de dados, Portal 

CAPES, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (TEDE), COMUT e o 

funcionamento da biblioteca em geral. Como já mencionado várias vezes neste trabalho, 

é urgente a necessidade de programar treinamentos sistemáticos na BICM. Observa-se 

que 57% consideram Muito Importante e Importante, enquanto a outra metade dos 

respondentes não conhece 23% e 20% assinalaram Branco, talvez por não conhecerem 

também. 

 

Após a possibilidade do acesso eletrônico de artigos científicos, através do 

Portal CAPES, de Periódicos, inclusive para os alunos de graduação, os relatórios 

estatísticos das bibliotecas têm mostrado uma queda no uso do COMUT, que é um 

programa para obtenção de cópias de documentos em várias bibliotecas do Brasil e do 

exterior. Nesta pesquisa, ele foi considerado Muito Importante e Importante por 63% 

dos discentes, mas, pelas falas que serão apresentadas ainda nessa análise, acredita-se 

que esse serviço foi confundido com cópia de material da própria biblioteca. 
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Na graduação, a necessidade da ficha catalográfica só será exigida no final 

do curso para a defesa da monografia. Talvez, por isso, esse serviço tenha tido o menor 

percentual para Muito Importante e Importante, 44%. 

 

O Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos é a orientação na aplicação 

das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para apresentação de 

trabalhos técnico-científicos. A BU dispõe em sua home page o Guia de Normalização 

da UFC, muito usado pelos alunos da pós-graduação. Como a ficha catalográfica, os 

trabalhos com maior rigor no formato científico não são normalmente exigidos no início 

dos cursos de graduação, surpreende-nos a importância dada ao serviço, 50% entre 

Muito Importante e Importante. 

 

Reprografia é a fotocópia de material bibliográfico respeitando a Lei de 

Direitos Autorais. Dentro da biblioteca existe uma máquina copiadora que fazia cópias 

para a comunidade em geral. Em maio de 2009, a direção do LABOMAR determinou 

mediante correspondência interna que o equipamento seria de uso exclusivo dos setores 

administrativos, o que tem ensejado insatisfação com queixas por parte dos alunos, pois 

78% o consideram Muito Importante e Importante. 

 

Por Acervo digitalizado, entende-se o serviço de acesso às dissertações e 

teses defendidas na UFC através da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (TEDE), 

assim como monografias e artigos publicados. Supõe-se que, com os treinamentos que 

serão ministrados, eles serão mais conhecidos e terão aumentado seu nível de 

importância que está em 64%. Os e-books constantes no acervo eletrônico são de outras 

áreas, portanto não foram considerados. 

 

A tabela a seguir contém os resultados da avaliação do Grau de satisfação. 

Abreviam-se os valores das escalas para em Muito satisfeito 4 - MS; Satisfeito 3 - S; 

Pouco satisfeito 2 - PS e Insatisfeito 1 - I. Incluem-se as colunas Desconheço o Serviço 

- DS e respondentes em branco - B. Convém dizer que os números da tabela retratam 

percentuais. 
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Tabela 3 - Grau de satisfação dos serviços 
SERVIÇOS DS MS S PS I B 
Consulta livre 0 37 37 16 0 10 
Empréstimo domiciliar 0 48 27 16 6 3 
Catálogos on line 0 54 30 6 0 10 
Sistema de autoatendimento 0 54 30 6 0 10 
Levantamentos bibliográficos  10 15 37 10 3 25 
Treinamento de usuários  23 12 23 13 3 26 
Uso do COMUT 23 14 13 11 23 16 
Elaboração de ficha 
catalográfica 33 20 20 3 0 24 

Apoio à elaboração de 
trabalhos acadêmicos 24 17 23 6 3 27 

Reprografia 17 16 16 14 24 13 
Acervo digitalizado 20 35 20 6 3 16 
Fonte: pesquisa direta 

 

Em seguida à tabela, solicitou-se que fosse explicitado o motivo para uso da 

opção grau de satisfação Pouco satisfeito - 2 ou Insatisfeito - 1. A seguir, o exame das 

respostas com algumas das falas dos discentes. 

 

O serviço consulta livre obteve 74% de satisfação e 16% dizem estar pouco 

satisfeito. Um dos respondentes justificou com “Desorganização do acervo.” Solicita-se 

aos usuários, verbalmente e através de cartazes, que, após consultarem algum livro, o 

deixem sobre a mesa para que sua reposição na estante seja feita por pessoal treinado da 

biblioteca no final de cada expediente de trabalho, quando deve ser dada uma arrumação 

nas estantes. Esse é um trabalho diário e cansativo. A BICM está com seu quadro de 

pessoal reduzido e essa arrumação das estantes não tem sido feita como deveria. 

 

Empréstimo Domiciliar teve 16% Pouco Satisfeito e 6% Insatisfeito. Pelas 

respostas dadas, vê-se a necessidade de ampliação do acervo em relação a títulos e 

exemplares, já que as queixas dos alunos são em referência a títulos e quantidade de 

exemplares. “No LABOMAR há carência no acervo para o Curso de Oceanografia.” 

 

Para o serviço Catálogos on line, o nível de satisfação é maior do que 80%, 

embora ainda se tenham 6% pouco satisfeito. Mais uma vez, se impõe a necessidade de 

treinamento, pois os estudantes referem que é de “Difícil manuseio”. 
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O Sistema de autoatendimento revela o mesmo nível de satisfação do 

catálogo on line e a mesma resposta do aluno: “Difícil manuseio”. 

 

Em Levantamentos Bibliográficos Automatizados, 10% desconhecem e 

25% deixaram a resposta em branco. Percebe-se que não está claro para eles que esse é 

um serviço prestado pela biblioteca. Faz-se necessária, além de treinamento, uma 

campanha de divulgação dos serviços. 

 

Treinamento de usuários, Elaboração de Ficha catalográfica e Apoio à 

elaboração de trabalhos acadêmicos, por serem menos conhecidos, mostram também 

insatisfação maior com as justificativas: de que “Não houve essa capacitação”. 

 

Em Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos, também fica evidente a 

necessidade de treinamento e divulgação. Um (a) respondente diz: “Não sabia que a 

biblioteca poderia nos dar esse apoio. Sugiro, inclusive, seminários para podermos 

aplicar essas normas”. 

 

O uso do COMUT é realmente confundido com a cópia de material 

existente na biblioteca, sendo máquina e operador subordinado à direção do 

LABOMAR, sem ingerência da biblioteca. A Reprografia alcançou o maior índice de 

Pouco satisfeito e Insatisfeito 38%. “Falta de Xerox para uso dos alunos”; “Os alunos de 

graduação não podem usar a fotocopiadora”; “O jeito da Xerox ser dificultado no 

LABOMAR”; “Segundo a Coordenação, a máquina fotocopiadora não é para uso dos 

alunos”. 

 

Para Acervo digitalizado, a fala do aluno resume a análise. “Desconheço o 

site por falta de divulgação.” 

 

Finalmente, perguntou-se que outros serviços eram considerados 

importantes e não estavam listados no questionário. As respostas se repetiram por vários 

estudantes. 

 

Resposta 1: “Espaço para estudo com livros ao nosso alcance.” 
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Resposta 2: “Mais livros (tipos e quantidades).” 

Resposta 3: “Alguém que possa tirar Xerox e imprimir.” 

Resposta 4: “Xerox e restaurante universitário.” 

Dentre os respondentes, um estudante declarou: “Acredito que as condições 

e recursos de funcionamento da biblioteca estão mais do que satisfatórias.” 

 

No todo, é possível observar que, além da necessidade evidente de 

treinamento, algumas questões se apresentaram como semelhantes aos usuários ou não 

ficaram suficientemente claras para seu atendimento. Recomenda-se, para um estudo 

mais amplo, a revisão das questões, para que tenham maior especificidade e clareza. 

 

6.1.5 Avaliação da coleção 

 

Esta pesquisa objetiva verificar se as bibliotecas possuem as bibliografias 

básicas, indicadas pelos professores nos programas das disciplinas, bem como checar a 

proporção alunos matriculados/exemplares de livros.  

 

Foram buscados com a Coordenação do curso, os programas das disciplinas, 

sendo possível ter acesso a apenas 18 programas, apesar de o curso ter em sua Matriz de 

Integralização Curricular 41 disciplinas obrigatórias e 15 optativas.  

 

Foram produzidas planilhas Excel para cada uma dessas 18 disciplinas e 

realizada busca dos títulos no catálogo eletrônico do Sistema de Bibliotecas. Foram 

usados para análises os seguintes indicadores: número de títulos/disciplina, idade, 

cobertura na BICM, cobertura no acervo global da UFC e alunos matriculados por 

disciplina para fazer o cálculo da cobertura exemplar/número de alunos matriculados, 

considerando padrões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) para Avaliação dos Cursos de Graduação. 
 
Conceito referencial mínimo de qualidade:  
Quando a bibliografia básica atende aos programas de todas as disciplinas / 
unidades curriculares* do curso, na proporção de um exemplar para oito (8) 
alunos previstos para cada turma, referentes aos títulos indicados na 
bibliografia básica (mínimo de três (3) títulos), e está atualizada e tombada no 
patrimônio da IES. (BRASIL, 2006, p. 16). 



83 

Mesmo sabendo que o serviço de empréstimo domiciliar está disponível para 

a comunidade universitária em todas as bibliotecas da UFC, não foram consideradas as 

bibliotecas dos campi do interior, pois se sabe que dada à distância geográfica, fica 

impraticável os alunos pegarem livros nessas bibliotecas. A tabela abaixo apresenta a 

quantidade de títulos por disciplina, quantidade de títulos com cobertura na BICM e a 

quantidade de títulos com cobertura nas outras bibliotecas da UFC já que empréstimo 

domiciliar está disponível para a comunidade universitária em qualquer biblioteca. As 

quantidades não totalizam 100%, pois os títulos podem se repetir em mais de uma 

biblioteca. 

Tabela 4 - Bibliografias básicas e disponibilidade nas bibliotecas  

Ítem Disciplina Nº de 
títulos

Na 
BICM

Outras 
bibliotecas 

Títulos 
inexistentes 

1 Biologia Celular Geral 7 3 6 1 
2 Ecologia Geral 18 9 12 2 
3 Geologia geral 8 5 6 1 
4 Introdução à Estatística 5 0 5 0 
5 Microbiologia Marinha 3 1 2 1 
6 Oceanografia Biológica I 5 3 4 0 
7 Oceanografia Biológica II 3 0 3 0 
8 Oceanografia Biológica III 4 1 4 0 
9 Oceanografia Física I 4 1 2 1 
10 Oceanografia Física II 5 3 3 1 
11 Oceanografia Geológica I 4 4 2 0 
12 Oceanografia Geológica II 4 4 2 0 
13 Química Analítica 4 2 3 1 
14 Química Geral para Oceanografia 3 1 2 * 
15 Recursos Minerais do Mar 6 3 5 1 
16 Sensoriamento remoto 3 0 3 0 
17 Tóp. Especiais em Oceanografia I 17 2 4 13 
18 Tóp. Especiais em Oceanografia II 1** 0 0 1 

* Que material é esse? Não foi possível identificar se era livro, revista, artigo ou anotação de aula.  
** disciplina com 1 título 
Fonte: pesquisa direta 

 

As bibliografias básicas contêm obras de caráter conceitual que 

fundamentam as ciências, no entanto, em algumas disciplinas foram listados artigos de 

periódicos científicos e ainda títulos cuja identificação não foi possível e, portanto, 

foram retirados da pesquisa. 
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As 18 disciplinas totalizaram 81 referências para as bibliografias básicas, 

com média de 4,5 títulos de livros por disciplina. Mostra-se, a seguir, a tabela com os 

dados da disciplina Recursos Minerais do Mar, como representação do que foi feito com 

as demais. 
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Tabela 5 - Cobertura de material bibliográfico para a disciplina Recursos Minerais do Mar 

Item Títulos Biblioteca 
depositária 

Nº de 
exemplares Total 

ex. 
Alunos 
matric.

Cobertura 
ex./aluno Última 

edição
Outras 
edições

1 
AMARAL, C.A.B. Recursos minerais da margem continental 
brasileira e das áreas oceânicas adjacentes. Rio de Janeiro: 
Petrobrás, 1979. 112p. 

Não existe nas bibliotecas da UFC 

 

10 

0% 

2 
BAPTISTA NETO, J. A.; PONZI, V. R. A.; SICHEL, S. E. 
Introdução à Geologia Marinha. RIo de Janeiro: Editora 
Interciência, 2004. v. 1. 279 p. 

BICM 4 0 
10 100% 

BCT 6 0 

3 

MORAIS, J. O. de; PINHEIRO, L. S. Rochas e Minerais Industriais 
do Mar e em Zonas Costeiras. In: Francisco Wilson Holanda Vidal et 
al. (Org.). Rochas e Minerais Industriais do Estado do Ceará. 
Fortaleza: Realce Editora & Industria Gráfica, 2005, v. 1, p. 148-161. 

BCT 4 0 
6 100% 

BPGE 2 0 

4 
REINECK, H. E.; SINGH, I. B. Depositional sedimentary 
environments: with reference to terrigenous clastics. Berlin 
[Alemanha Ocidental]: Springer-Verlag, 1980. 551p. 

BCT 1 0 1 80% 

5 
SILVA,C.G.; COSTA, M.P.A.; MELO, L.M.M. Recursos Minerais 
marinhos. In: Neto et al. Introdução a Geologia Marinha. 
Interciência, 2004. p. 243-264. 

BICM 4 0 
10 100% 

BCT 6 0 

6 SUGUIO, K. 2003. Geologia Sedimentar. São Paulo-SP. Editora 
Edgar Blucher Ltda. 

BICM 5 0 10 100% BCT 5 0 
Fonte: pesquisa direta 
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Os acervos das bibliotecas possuem todos os títulos de sete das 18 disciplinas 

pesquisadas, quatro das quais são atendidas em sua totalidade; títulos e exemplares 

suficientes para o número de alunos matriculados. As demais disciplinas têm em mais de 

cinqüenta por cento suas necessidades bibliográficas atendidas sob os dois ângulos – títulos 

e número de exemplares – tendo dentre essas apenas uma disciplina com cobertura inferior 

a setenta por cento. Considera-se que os objetivos do curso e os objetivos da biblioteca em 

relação a acervo caminham para um alinhamento. 

 

Como expresso há pouco, estão listadas nas bibliografias, além de títulos de 

livros, artigos de periódicos científicos e outros materiais cujo tipo não foi possível a 

identificação. Artigos de periódicos caracterizam-se como comunicações científicas que 

demonstram a aplicação do conhecimento e são costumeiramente usados nas bibliografias 

complementares. É importante a padronização do uso do tipo de material livro, que 

fundamenta as ciências, nas bibliografias básicas para que tenha prioridade nos recursos de 

compra pelas bibliotecas. É importante também que as referências bibliográficas 

contenham elementos descritivos que permitam a identificação dos documentos. 

 

Com a possibilidade de ter disciplinas ministradas através do ensino à distância, 

são listados títulos no formato digital, o que facilita o acesso e, quando disponíveis de 

forma gratuita na Internet, proporcionam economia para a Universidade. 

 

Esse tipo de estudo precisa ser aprofundado para que se conheça, de fato, a 

condição real de atendimento das bibliotecas quanto aos títulos constantes nos programas 

das disciplinas, em relação aos alunos matriculados. Quando se diz que as bibliotecas 

dispõem de exemplares suficientes para todos os alunos matriculados em determinada 

disciplina porque o acervo geral da universidade dispõe de x exemplares de um título, 

desconsidera-se o fato de que alguns títulos se repetem nas bibliografias de várias 

disciplinas e, mais complexo, algumas dessas disciplinas são comuns a vários cursos. Com 

a interdisciplinaridade das ciências, faz-se necessário o estudo das bibliografias das 

disciplinas de todos os cursos, verificando em quantas disciplinas cada título é usado e o 

número de alunos matriculados por disciplina. 
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Com a evidente dificuldade em obter os programas das disciplinas e, 

consequentemente, as bibliografias básicas, a biblioteca, em parceria com as coordenações 

dos cursos, deve executar ações que suscitem nos docentes a importância da atualização 

constante da bibliografia inserida nos programas, para que estas sirvam de subsídios à 

requalificação e ampliação dos seus acervos nos vários formatos. 

 

6.1.6 Objetivos e ações estratégicas 

 

Ao longo da elaboração e aplicação do método de avaliação proposto, 

identificaram-se objetivos e ações estratégicos que influirão de maneira positiva para que a 

biblioteca obtenha sucesso como agente de fomento ao ensino.  

 

1. Buscar aprendizado organizacional 

• Promover treinamentos para os servidores. 

 

2. Impulsionar o desenvolvimento dos acervos de forma a atender as necessidades 

bibliográficas da comunidade 

• Concluir estudo das bibliografias citadas nos programas de disciplinas dos cursos, 

elaborando tabela de títulos para, em parceria com as coordenações, viabilizar a 

compra destes observando a proporção exemplar/aluno matriculado;  

• Catalogar no software Pergamum todos os acervos das bibliotecas; e  

• Acumular esforços na busca e indexação de publicações digitais gratuitas. 

3. Reduzir reclamações recebidas 

• Rever com as instâncias cabíveis a disponibilidade de máquina copiadora. 

 

4. Intensificar a interação com a comunidade 

• Apresentar aos docentes o resultado do estudo das bibliografias citadas nos 

programas das disciplinas dos cursos; 

• Realizar treinamento com os docentes; e 

• Realizar treinamento com os alunos a cada nova turma que entre no curso. 
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5. Promover atendimento de qualidade 

• Intensificar a comunicação e o atendimento cortês e preciso; e 

• Examinar a distribuição de pessoal nas bibliotecas para possível remanejamento. 

 

6. Intensificar a melhoria contínua da infraestrutura física e tecnológica 

• Fazer levantamento da necessidade de reposição de equipamentos;  

• Mudar a disposição das estantes e móveis, procurando preservar do barulho, os 

espaços de estudo; e 

• Reorganizar a home page para facilitar consulta ao catálogo eletrônico das 

bibliotecas. 

 

6.1.7 Fatores críticos de sucesso 

 

Para assegurar desempenho competitivo e excelência nos serviços, é 

indispensável à identificação dos pontos-chave que determinam o sucesso dos objetivos da 

organização. Também chamados de fatores críticos de sucesso, são pontos de referência 

para a organização em suas ações direcionadas para o alcance dos objetivos, visão e missão. 

 

O alinhamento entre os objetivos das várias unidades organizacionais depende 

da realização, com eficiência, das competências essenciais, fazer bem feito o que é 

necessário ser feito. Nessa perspectiva, os fatores críticos de sucesso norteiam as 

determinações da gestão nos processos para os quais se deve buscar excelência. 

 

Com suporte na análise da missão, da visão e do ambiente interno e externo da 

biblioteca, do estudo das diretrizes do PDI da UFC e PPC do curso de Oceanografia, da 

análise das entrevistas com os professores, do exame das respostas do questionário aplicado 

aos estudantes e da avaliação das coleções, foi possível elencar dez fatores críticos. Esses 

fatores se encontram em concordância com os padrões para medida de desempenho das 

bibliotecas da Norma ISO 11620/98 (Information and Documentation Library Performance 

Indicators) e os indicadores estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) para avaliação de instituições de ensino superior. 
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1. Acervo ordenado nas estantes que propicie a procura de materiais estimulando 

autonomia e independência nos estudos; 

2. Home page com interface amigável que facilite consulta ao catálogo eletrônico 

das bibliotecas, renovação, reserva, conferência de material pendente e de 

débitos, histórico de empréstimos e atualização de dados pessoais; 

3. Acervo correspondente as bibliografias básicas e complementares com critérios 

de suficiência: quantidade/usuário e critérios de vigência: grau de 

atualidade/área nos formatos impresso e digital; 

4. Serviço de empréstimo domiciliar eficaz e eficiente; 

5. Manter pessoal treinado para atendimento; 

6. Disponibilidade de reprografia; 

7. Mecanismos formais de comunicação interna (quadros de avisos, boletins 

informativos, ramais telefônicos, telefax, correio eletrônico, intranet);  

8. Espaço apropriado para trabalho individual e em grupo com acesso a deficientes 

físicos em dias e horários de funcionamento concomitante as aulas; 

9. Levantamentos Bibliográficos Automatizados em fontes de referência da 

biblioteca e/ou bases de dados; e 

10. Orientação na aplicação das normas da ABNT para elaboração de trabalhos 

acadêmicos. 
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7 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, buscando instituir 

uma associação entre o problema definido na introdução e os resultados. Da mesma forma, 

o objetivo geral e objetivos específicos são apreciados, à medida que também orientaram a 

pesquisa. 

 

A idéia deste estudo foi a de desenvolver um método de avaliação do 

alinhamento das ações das bibliotecas às políticas de ensino de graduação das IES. O 

método proposto tem importância patente quando, na fundamentação teórica, se 

corroboram várias teorias da gestão de bibliotecas universitárias que se esforçam na 

efetivação da sua missão. 

 

A criação do método de avaliação ocorreu após o estudo de caso de uma 

biblioteca setorial (BICM) e um curso de graduação (Oceanografia), ambos funcionando na 

mesma unidade acadêmica, o Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR. 

 

Dos resultados mostrados na pesquisa, destaca-se, logo nas primeiras análises, a 

ratificação do pressuposto inicial de que, apesar da vontade e do esforço empreendido nas 

bibliotecas, nem sempre se tem feito o que mais importa ao usuário. A BICM, considerada 

um espaço de interação da comunidade, por empreender ações e prestar serviços que se 

destacam entre as demais bibliotecas da UFC, deixa de fazer o que é também muito 

importante para seus usuários – os treinamentos. Mostrou-se inegável a necessidade de 

treinamento para os alunos, treinamento para os professores e treinamento para os 

funcionários. 

 

Com relação ao problema levantado (Como definir um método de avaliação do 

alinhamento estratégico dos serviços prestados pelas bibliotecas universitárias com os 

cursos de graduação de uma IES pública), afirma-se que essa possibilidade ocorre por meio 

do conhecimento da IES e dos cursos, pelas suas premissas, necessidades informacionais e 

seus objetivos. 
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Considera-se que o objetivo principal da pesquisa de propor para as bibliotecas 

universitárias – BUs um método de avaliação do alinhamento das ações das bibliotecas às 

políticas de ensino de graduação da instituições de ensino superior – IES, foi alcançado. Por 

intermédio das etapas propostas e aplicadas, mostrou-se que os caminhos possíveis para 

promoção da interação dos cursos e da biblioteca, mediante estudos das necessidades, da 

prestação de serviços de qualidade e da busca incessante pelo aprendizado. Considera-se, 

portanto, viável o alinhamento dos objetivos estratégicos das bibliotecas aos objetivos dos 

cursos universitários, se forem intensificados treinamentos com docentes e discentes 

proporcionando-lhes conhecimento das ferramentas disponíveis na biblioteca, permitindo 

autonomia e independência nos estudos.  

 

O alinhamento mobiliza as várias unidades, criando sinergia com as relações de 

causa e efeito entre os diferentes fatores da organização biblioteca, formando uma teia de 

influências entre eles. A gestão intensifica o aprendizado organizacional por intermédio de 

treinamentos que motivam os funcionários a se envolverem no alinhamento com 

conhecimento do ambiente de trabalho, responsabilidade social e ética, refletida na 

prestação de serviços rápidos, flexíveis e confiáveis. Os serviços, adaptados à nova 

estrutura tecnológica, requerem investimento em equipamentos, coleções digitalizadas e 

acervos atualizados e organizados, instalados em espaço físico com comunicação visual e 

ambiente para estudos adequados. O alinhamento requer constante monitoramento, com 

avaliações periódicas dos serviços, que permitam perceber a necessidade de atualização de 

conhecimentos, intensificando continuamente o aprendizado organizacional. 

 

Para facilitar o alcance do objetivo geral, foram propostos três objetivos 

específicos, sendo o primeiro o de verificar se a gestão da BU com seus instrumentos 

contempla as diretrizes dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Para seu 

alcance, utilizaram-se as pesquisas documentais e pesquisas de campo que mostraram 

propósitos comuns e necessidade de ajustes nas práticas para alcançar o alinhamento dos 

objetivos. 
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O segundo objetivo, a definição de uma estratégia de ação para a BU que 

possibilitasse a articulação com os projetos pedagógicos dos cursos foi alcançada com as 

definições dos objetivos estratégicos elencados para a biblioteca com base nos estudos nos 

documentos oficiais e dos resultados das pesquisas de campo, realizados durante toda a 

elaboração do método da gestão. 

 

O terceiro objetivo específico era reconhecer os fatores que favorecem ou 

dificultam o alinhamento estratégico das bibliotecas às estratégias dos cursos de graduação. 

As análises das pesquisas de campo possibilitaram elencar os fatores críticos de sucesso da 

biblioteca; elementos que determinam a interação e a confiabilidade da comunidade na 

biblioteca e suas ações. 

 

Reforça-se a idéia de que o acompanhamento do alinhamento é contínuo. Os 

cursos de graduação têm a função de formar profissionais habilitados para atuar no 

mercado de trabalho. Como os interesses econômicos e sociais estão em incessantes 

mudanças, esse mercado de trabalho também se altera e, consequentemente, o perfil 

profissional do formando, alterando as diretrizes dos cursos. 

 

Espera-se que este trabalho contribua para que as bibliotecas universitárias 

consigam caminhar em direção às transformações científicas, sobrepondo-se aos desafios, 

oportunidades e deveres; que logre responder com eficiência e eficácia as necessidades da 

comunidade universitária, em especial, as inerentes à graduação, fazer primeiro do ensino 

superior.   

 

Para melhor visualização, apresenta-se de forma concisa na figura 8, a seguir, 

as etapas e os resultados do método de verificação do alinhamento entre biblioteca e cursos 

de graduação. 



 

 

Figura 8 - Método proposto de verificação do alinhamento: generalização 
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7.1 Sugestões para trabalhos futuros 
 

Nesta pesquisa, propôs-se um método para bibliotecas de institutições de ensino 

superior, que pode ser aplicado em instituições públicas, privadas, de grande, médio ou 

pequeno porte, pois trabalha usando parâmetros dos cursos de graduação, particularmente. 

 

Este estudo deve ser aprofundado, para que a biblioteca conheça sua condição real 

de atendimento. Como se viu na análise da avaliação das coleções, alguns títulos se repetem 

nas bibliografias de várias disciplinas e algumas dessas disciplinas são comuns a vários 

cursos, inclusive de áreas diferentes. A interdisciplinaridade das ciências provoca a inter-

relação de acervos, espaços físicos, estrutura física e tecnológica, precisando, então, ser 

considerado para a gestão das bibliotecas todo o contingente de alunos da Universidade o que 

traz consigo desafios e oportunidades. 
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APÊNDICE A – Entrevista aplicada aos membros do colegiado do Curso de 
Oceanografia 

 
Caro (a) Sr. (a), 

Este instrumento de pesquisa é parte do estudo da dissertação “Biblioteca universitária 
e ensino superior: em busca de um alinhamento” para obtenção do grau de Mestre em 
Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior e será aplicado aos membros do Colegiado do 
Curso de Oceanografia da UFC. 

 
Obrigada!      
 
Nadsa Maria Cid Gurgel  
nadsa@ufc.br 3366.7006 / 9603.9139 

 

1. O Sr. (a) já participou de alguma palestra ou visita técnica (acompanhado por 
bibliotecário(a)), cujo objetivo era o de conhecer as ferramentas de que a biblioteca 
dispõe para apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão?  

      (      ) Sim   (      ) Não 

 

2. Os acervos das bibliotecas atendem às bibliografias constantes nos programas das suas 

disciplinas? 

(      ) Sim   (      ) Não 

 

3. Marque os fatores abaixo, conforme a gradação de 4 a 1, sendo 4 o que você considera 

mais necessário para que a  Biblioteca Universitária se torne imprescindível ao 

processo ensino-aprendizagem. 

 
Fatores Gradação de 

necessidade 
Disponibilizar para os alunos matriculados nas disciplinas, os livros 
indicados nos programas, com critérios de suficiência: 
quantidade/usuário e critérios de vigência: grau de atualidade/área. 

4 3 2 1 

Trabalhar em rede eletrônica dispondo de um banco de dados 
unificado onde é possível consulta ao catálogo de todas as bibliotecas 
da UFC, simultaneamente, através da sua home page. 

4 3 2 1 

Facilitar para os usuários através de recursos técnicos e tecnológicos 
disponíveis a obtenção de acervos informacionais: livros e/ou revistas, 
em formato impresso ou virtual. 

4 3 2 1 

Estimular a pesquisa mantendo um ambiente de auto-aprendizagem 4 3 2 1 
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fornecendo informações suficientes que permitam ao aluno autonomia 
e independência nos estudos. 
Facilitar a comunicação entre alunos com mesmo interesse de estudo, 
caracterizando-se como um espaço apropriado para a preservação e a 
troca de conhecimentos 

4 3 2 1 

Manter pessoal do sistema bibliotecário com formação de acordo com 
suas funções.  

4 3 2 1 

Contar com mecanismos formais de comunicação interna (quadros de 
avisos, boletins informativos, ramais telefônicos, telefax, correio 
eletrônico, intranet). 

4 3 2 1 

Proporcionar segurança dos bens e das pessoas com temperatura 
adequada, iluminação, limpeza e racionalidade de distribuição dos 
espaços. 

4 3 2 1 

Prover, com condições de uso, salas para trabalho individual e em 
grupo com acesso a deficientes físicos em dias e horários de 
funcionamento concomitante as aulas. 

4 3 2 1 

 

4. O Sr. (a)  gostaria de propor melhorias e/ou novos serviços para a biblioteca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As duas perguntas a seguir, devem ser respondidas apenas pelos professores: 

 
5. A bibliografia constante no programa da sua disciplina está atualizada?  

(     ) Sim    (      ) Não 

 

6. O Sr. (a)  usa a bibliografia sugerida no programa da disciplina?  

(     ) Sim    (      ) Não 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos alunos do Curso de Oceanografia 

Caro usuário, objetivando aperfeiçoar os serviços prestados pela biblioteca Rui Simões de 
Menezes do Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR solicitamos sua contribuição, 
respondendo o questionário abaixo.  

 
Pessoa com deficiência?  Não (   ) Sim (   )  Especifique: _____________________________ 

 
Dentre os serviços relacionados abaixo, indique o grau de importância e satisfação daqueles 
que você utiliza, considerando os parâmetros abaixo: 
 

Grau de importância Grau de satisfação 
Muito Importante Pouco Nenhuma Muito Satisfeito Pouco Insatisfeito

  4 3 2 1 4 3 2 1
 

Marque o grau de importância e o Grau de Satisfação, APENAS se utilizar o serviço. 

Item SERVIÇOS DESCRIÇÃO 
Desco-
nheço o 
serviço:

Grau de 
Importância 

Grau de 
Satisfação 

1 Consulta livre Possibilidade de procurar e/ou 
manusear livros e outros materiais 
na biblioteca. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

2 Empréstimo 
Domiciliar 

Poder levar para casa, publicações 
do acervo da biblioteca, por 
determinado período. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

3 Catálogos on line Consulta, através da home page da 
biblioteca, ao catálogo das 
bibliotecas da UFC. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

4 Sistema de auto-
atendimento 

Realização, por meio da home page 
da biblioteca, no link Acesso 
Usuário, de renovações, reservas, 
consulta de material pendente, 
consulta de débitos, histórico de 
empréstimos e atualização de dados 
pessoais. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

5 Levantamentos 
Bibliográficos 
Automatizados 

Solicitação de pesquisa sobre um 
determinado assunto ou autor em 
fontes de referência da biblioteca 
e/ou bases de dados. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

6 Capacitação de 
usuários e 
orientação sobre 
o uso da 
biblioteca  

Visitas orientadas à biblioteca e/ou 
treinamento para uso das bases de 
dados, Portal CAPES, TEDE, 
COMUT e outras fontes de 
informação. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
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7 Uso do COMUT Obtenção de fotocópias de 
documentos que não existam nas 
bibliotecas da UFC. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        
        

8 Elaboração de 
Ficha 
Catalográfica 

Obtenção de ficha catalográfica 
exigida em monografias, 
dissertações e teses. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

9 Apoio à 
elaboração de 
trabalhos 
acadêmicos 

Orientação na aplicação das normas 
da ABNT para a apresentação de 
trabalhos técnico-científicos. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

10 Reprografia Fotocópia de material bibliográfico 
respeitando a Lei de Direitos 
Autorais. 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

11 Acervo 
digitalizado 

Acesso às dissertações e teses 
defendidas na UFC através da 
Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (TEDE). 

 4 3 2 1 4 3 2 1 
        

 
Se em algum item do quadro anterior, seu grau de satisfação tenha sido 2 ou 1, explicite o 
motivo para que possamos tentar corrigi-lo. 

Item SERVIÇOS Motivo da insatisfação 

1 Consulta livre  

2 Empréstimo Domiciliar  

3 Catálogos on line  

4 Sistema de auto-
atendimento  

5 Levantamentos 
Bibliográficos  

6 Capacitação de usuários e 
orientação sobre o uso da 

 
 

7 Uso do COMUT  

8 Elaboração de Ficha 
Catalográfica  

9 Apoio à elaboração de 
trabalhos acadêmicos  

10 Reprografia  

11 Acervo digitalizado  

 
Que outros serviços você considera importantes e não estão listados neste questionário? 
___________________________________________________________________________ 

 
Obrigada por sua colaboração! 


