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APRESENTAÇÃO 

 

Como unidade responsável por reunir, organizar, armazenar, preservar, tornar 

recuperável e disseminar informação necessária e resultante das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, a biblioteca universitária exerce protagonismo não apenas nos 

processos de ensino e aprendizagem, mas também na produção do conhecimento por 

meio da pesquisa e no diálogo entre a universidade e sociedade. 

Para cumprir sua missão  - realizar processos de gestão da informação necessária 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão e delas resultantes, em uma perspectiva 

integrada, para a formação de cidadãs e cidadãos éticos e qualificados para o exercício 

profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para questões nacionais 

e internacionais, por meio de atuação de excelência - a Biblioteca Central (BCE), em 

articulação com o Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB), busca 

incessantemente a excelência em seus serviços e o estreitamento na relação com a 

comunidade universitária e com a sociedade como um todo.    

Sua atuação ao longo do ano de 2019 encontra-se refletida neste relatório. 

Elaborado pela Assessoria da Direção em colaboração com o Conselho Técnico da BCE, 

este produto abrange as seguintes dimensões: dados descritivos do sistema, atividades 

relacionadas com o acervo, dados relacionados com usuários/as e atividades 

relacionadas com serviços ofertados. 

 

 

Professor Dr. Fernando César Lima Leite 

Diretor da Biblioteca Central da Universidade de Brasília 
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1. SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE DE  BRASÍLIA (SIB-
UNB) 

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

formalmente em 3 de maio de 2016 pela Resolução do Conselho Universitário nº 

0008/2016. O SiB-UnB é responsável pelo funcionamento sistêmico das bibliotecas 

da UnB, a fim de oferecer suporte ao desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da 

extensão. 

 

1.1. BIBLIOTECA CENTRAL 

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

pelo provimento de informações às atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade. Mantém um rico acervo, atendendo às demandas da comunidade 

universitária. Sua equipe é composta por bibliotecários/as, auxiliares 

administrativos/as, auxiliares operacionais e estagiários/as preparados/as para 

atender aos/às usuários/as, orientando-os/as em suas necessidades 

informacionais. 

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

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

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

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

éticos e qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de 

soluções democráticas para questões nacionais e internacionais, por meio de 

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

 

● Direção/Direção Adjunta: coordenar a Biblioteca Central; criar e 

acompanhar o trabalho de comissões internas; administrar o orçamento da 

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

estratégico; acompanhar as atividades das coordenações e setores da BCE e 

bibliotecas setoriais. 

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

relacionadas à tecnologia da informação; elaborar projetos, planos e 

propostas de investimento para a área de tecnologia da informação; apoiar a 
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implementação e a manutenção de sistemas para a gestão da informação 

digital na BCE e bibliotecas setoriais. 

● Coordenadoria de Administração e Orçamento (ADM): assessorar 

administrativamente a Direção; executar atividades meio para o 

funcionamento da BCE, além de planejar, coordenar, supervisionar e avaliar 

as atividades administrativas no âmbito da BCE. 

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

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

atividades relativas à aquisição de acordo com os grupos de compras 

estabelecidos pela UnB. 

o Setor de Administração Predial e Patrimonial (PRED): 

administrar os serviços de portaria, segurança, copa e limpeza, 

supervisionando as equipes terceirizadas; providenciar junto à 

Prefeitura da UnB, e a outras unidades pertinentes, ações de 

manutenção do prédio, reparo e conserto de móveis, máquinas e 

equipamentos.  

● Coordenadoria de Atendimento aos Usuários (AUS): planejar e organizar 

a execução das atividades implementadas pelos setores subordinados; 

integrar as atividades de atendimento aos/às usuários/as; planejar e 

coordenar ações de promoção de competências e letramento informacional 

na comunidade acadêmica; coordenar a realização periódica de estudos de 

usuários/as e, com base nestes, orientar a elaboração de políticas, normas 

e/ou rotinas voltadas para o atendimento aos/às usuários/as e satisfação de 

suas necessidades de informação. 

o Setor de Empréstimos (EMP): coordenar os processos de circulação 

de materiais; gerenciar as atividades de empréstimos e cadastros de 

usuários/as; negociar as quitações de débitos de acordo com as 

normas vigentes e a reposição de livros; emitir nada consta para fins 

de encerramento de vínculo com a UnB; coordenar as atividades dos 

Laboratórios de Acesso Digital. 
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o Setor de Recolocação (REC):  coordenar a recolocação de material 

bibliográfico; coletar dados estatísticos de uso do acervo. 

o Setor de Referência (REF): suprir as necessidades de informação 

dos/as usuários/as; capacitar usuários/as quanto à utilização de 

recursos e serviços de informação no âmbito do SiB-UnB; realizar 

visitas orientadas no espaço da BCE; receber as comissões do 

Ministério da Educação (MEC) para avaliação e reconhecimento dos 

cursos; gerenciar o uso dos espaços de exposição da BCE; avaliar 

bases de dados. 

o Setor de Atendimento Noturno (NOT): executar as mesmas 

atividades dos setores de empréstimos, recolocação e referência. O 

setor é responsável pelo funcionamento da BCE no período noturno. 

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

elaborar e manter atualizada a política de formação e desenvolvimento de 

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

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

acervos; planejar, coordenar e acompanhar inventários periódicos dos 

acervos da BCE e bibliotecas setoriais. 

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

bibliográficos e multimeios adquiridos por compra, doação ou 

permuta, de acordo com os critérios de seleção e a política de 

formação e desenvolvimento de coleções vigentes; realizar atividades 

de intercâmbio entre bibliotecas; receber e adequar as solicitações de 

compra de materiais bibliográficos e multimeios das unidades 

acadêmicas e da comunidade em geral; indicar títulos para pagamento 

de multas e/ou reposição de itens extraviados ou danificados; 

orientar e executar o processo de desfazimento de acervo para 

materiais ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. 

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

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

bibliográfico e multimeios no âmbito da BCE e bibliotecas setoriais; 



 

 
15 

controlar a distribuição de material bibliográfico e multimeios entre 

as bibliotecas setoriais; coordenar atividades relacionadas à gestão do 

acervo; organizar e manter atualizados os catálogos; realizar e 

coordenar inventários do acervo geral e do acervo de periódicos. 

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

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

continuamente as coleções garantindo a atualização de formatos e 

acesso; realizar inventários das coleções especiais; indicar a aquisição 

de obras, materiais e equipamentos que complementem o acervo das 

coleções especiais e que possibilitem o desenvolvimento das 

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

setor. 

o Setor de Restauração e Conservação (RES): executar ações para 

conservação e restauração dos acervos da BCE e bibliotecas setoriais; 

coordenar e executar projetos pertinentes à preservação, 

restauração, promoção de palestras e campanhas de conservação do 

acervo; promover cursos na área de conservação e restauração de 

acervos; gerenciar os laboratórios de conservação e restauração. 

o Setor de Avaliação e Desfazimento (DES): Avaliar os bens móveis 

do acervo do SiB-UnB para fins de desfazimento; estabelecer critérios 

de desfazimento de acordo com a legislação vigente; manter 

atualizado o manual de procedimento para desfazimento; orientar e 

executar o processo de desfazimento de materiais ociosos, 

antieconômicos ou irrecuperáveis no âmbito do SiB-UnB. 

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

orientar os projetos e processos de gestão da informação digital relacionados 

com as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na UnB; 

executar processos de gestão da informação em ambiente digital; planejar, 

implementar e avaliar bibliotecas digitais e atividades de digitalização de 

coleções da instituição; gerenciar as bibliotecas digitais; coordenar a 

produção de conteúdo para a Biblioteca Digital e Sonora; coordenar os 
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portais de publicações eletrônicas da UnB; oferecer treinamentos relativos 

ao uso das ferramentas digitais disponíveis para a criação de publicações 

eletrônicas; oferecer suporte à comunidade acadêmica quanto ao uso das 

ferramentas de publicação eletrônica.  

o Setor de Bibliotecas Digitais (SBD): planejar, implementar e avaliar 

bibliotecas e coleções digitais da instituição; gerenciar as bibliotecas 

digitais no âmbito do SiB-UnB; centralizar o armazenamento e tornar 

acessível a produção intelectual digital dos docentes e discentes da 

UnB; coordenar a produção e acessibilização de conteúdos digitais.  

o Setor de Publicações Eletrônicas (SPE): coordenar os portais de 

publicações eletrônicas da UnB; coordenar atividades de produção 

editorial digital; oferecer treinamentos relativos ao uso das 

ferramentas digitais disponíveis para a criação de publicações 

eletrônicas; oferecer suporte à comunidade acadêmica quanto ao uso 

das ferramentas de publicação eletrônica.  

o Setor de Digitalização (SED): coordenar atividades do Programa de 

Digitalização de Conteúdos da BCE/UnB; oferecer treinamentos 

relativos ao uso de equipamentos e ferramentas para digitalização de 

conteúdos; oferecer suporte à comunidade acadêmica quanto ao uso 

de equipamentos e ferramentas para digitalização de conteúdos e 

criação de coleções digitais. 

● Coordenadoria de Bibliotecas Setoriais (SET): executar estratégias de 

integração das bibliotecas que constituem o SiB-UnB; zelar pela observação 

das políticas, normas, padrões e rotinas por parte das bibliotecas setoriais do 

SiB-UnB; realizar gestão técnica junto aos campi e unidades a que estão 

subordinadas as bibliotecas setoriais do SiB-UnB. 

● Comissão Permanente de Projetos (CPP): estimular a melhoria de 

processos de trabalho e inovação na oferta de produtos e serviços de 

informação no âmbito do SiB-UnB por meio da realização de projetos; 

integrar coordenações e setores da BCE e bibliotecas setoriais para a 

realização de projetos; promover o compartilhamento de ideias e 
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conhecimentos entre pessoas e equipes; registrar e divulgar projetos 

desenvolvidos no âmbito do SiB-UnB; realizar projetos designados pela 

Direção da BCE; exercer as atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas 

pela Direção da BCE. 

1.2. BIBLIOTECAS SETORIAIS 

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

(BCE/UnB) e é composto por:  

● Biblioteca Setorial da Faculdade do Gama (FGA);  

● Biblioteca Setorial da Faculdade de Ceilândia (FCE);  

● Biblioteca Setorial da Faculdade de Planaltina (FUP);  

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

Arquitetura e Urbanismo (FAU);  

● Biblioteca do Hospital Universitário (COLEMED).  

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

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

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

Ribeiro, conhecido como Beijódromo. 

 

1.3. ESTRUTURA FÍSICA DA BIBLIOTECA CENTRAL 

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

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

Laboratório de Editoração e Digitalização (LED) e acervo de obras raras. 

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

referência, 2 salões para estudos, 18 cabines para estudo individual e em 

grupo, balcão de informações, ilhas de empréstimo, sala de exposição, 

Laboratório de Acesso Digital (LAD), Laboratório de Acesso Digital 2 (LAD 2), 

Espaço de Pesquisa e Oficina Pagu (Espaço POP), scanners de 

autoatendimento e computadores para consulta ao acervo. 
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● 1º subsolo: composto pelo acervo geral (classes 0 a 3), sala de reserva, 3 

salões para estudos, 9 cabines para estudo em grupo, Laboratório de Acesso 

Digital 3 (LAD 3), auditório, sala de treinamento, sala de videoconferência, 

cabines para pessoas com deficiência visual, cabines de som, acervo de 

coleções especiais, Espaço Direitos Humanos, multimeios, fotocopiadora e 

lanchonete. 

● 2º subsolo: andar de serviço interno. 

 

1.4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A BCE funciona das 0h de segunda-feira às 23h45 de sexta-feira (24 horas). 

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

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

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

sexta-feira, das 7h às 19h. 

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

sexta-feira, das 7h30 às 19h30 e aos sábados, das 7h30 às 13h30 (exceto feriados). 

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

sexta-feira, das 9h às 21h. 

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

Arquitetura e Urbanismo (FAU), funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. 

A Biblioteca do Hospital Universitário (COLEMED) funciona de segunda a 

sexta-feira, das 7h às 19h e possui uma sala de estudos aberta 24 horas. 

 

2. RECURSOS HUMANOS  

O quadro de funcionários/as da Biblioteca Central e das bibliotecas setoriais 

é composto por bibliotecários/as, assistentes administrativos/as, auxiliares 

administrativos/as, entre outros, conforme listado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Quantidade de servidores que compõe o Sistema de Bibliotecas da UnB 

Cargo Quantidade de 
servidores/as Lotação 

Administrador/a 02 Biblioteca Central 
Analista de Tecnologia da 
Informação 03 Biblioteca Central 

Arquivista 01 Biblioteca Central 

Assistente em Administração 

36 Biblioteca Central 

03 Biblioteca da Faculdade Ceilândia 

01 Biblioteca da Faculdade Gama 
02 Biblioteca da Faculdade Planaltina 

Auxiliar de Biblioteca 01 Biblioteca Central 
Auxiliar em Administração 08 Biblioteca Central 
Auxiliar Operacional 02 Biblioteca Central 

Bibliotecário/a 

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

01 
Biblioteca da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo 
(CEDIARTE) 

Contador 01 Biblioteca Central 
Economista 01 Biblioteca Central 
Secretária-Executiva 03 Biblioteca Central 

Técnica de Laboratório 01 Biblioteca Central 

Técnico/a em Assuntos 
Educacionais  02 Biblioteca Central 

Técnico em Secretariado 01 Biblioteca Central 
Estagiários/as 10 Biblioteca Central 

A BCE conta com o apoio de equipes prestadoras de serviço para a realização 

de algumas atividades, conforme quadro 2: 

Quadro 2 - Quantidade de prestadores/as de serviço da BCE 

Cargo Quantidade de 
prestadores/as 

Copeira 01 
Contínuo 01 
Agentes de conservação (limpeza) 17  
Agentes de portaria 06 
Vigilância 12 
Total 37 
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2.1. CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 

A BCE incentiva a participação de seu corpo funcional em capacitações, com 

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

funcionários/as abrange treinamentos, participação em eventos, cursos de 

aperfeiçoamento, entre outros. Os quadros 3, 4 e 5 apresentam a quantidade de 

servidores/as capacitados/as em 2019. 
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Quadro 3 - Servidores/as que participaram de eventos com apresentação de trabalho, custeados integral ou parcialmente  pela UnB 

Nome do evento Trabalho apresentado 
Nome do/a 
servidor/a 

beneficiado/a 
Setor Custeado por 

XXVIII Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e 
Documentação 
(CBBD) 

Relato da experiência: o caso 
das obras de direitos humanos 
da Biblioteca Central da 
Universidade de Brasília (UnB)1 

Acesse aqui o trabalho 

Kathryn 
Cardim Araújo SEL Edital DPI | DPG - UnB nº 02/2019 

Estatísticas do atendimento de 
referência da Biblioteca Central 
da UnB 

Acesse aqui o trabalho 

Marcelo 
Augusto Dias 
Scarabuci 

REF Edital DPI | DPG - UnB nº 02/2019 

Congregando ideias em prol das 
bibliotecas públicas: o relato de 
experiência do grupo de 
trabalho de bibliotecas públicas 
da ABDF2 

Acesse aqui o trabalho 

Jefferson 
Higino Dantas COLESP Edital DPI | DPG - UnB nº 02/2019 

Bibliotecas Universitárias e 
Bens Móveis Intelectuais: em 
busca de uma definição 

Acesse aqui o trabalho 

Janaína 
Barcelos 
Resende 

SEL Edital DPI | DPG - UnB nº 02/2019 

 
1 Trabalho de autoria de Kathryn Cardim Araújo, Ana Regina Luz Lacerda (BCE/UnB) e Diule Vieira de Queiroz (BCE/UnB). 
2 Trabalho de autoria de Jefferson Higino Dantas e Lorena Nelza Ferreira Silva (MCTIC). 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/35806
https://portal.febab.org.br/anais/article/view/2307/2308
https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1356/1178
https://portal.febab.org.br/anais/article/view/2286/2287
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 II Congresso 
Internacional de 
Contabilidade Pública 
(Lisboa - Portugal) 

Análise bibliométrica das 
pesquisas científicas sobre 
accountability publicadas entre 
2013 a 20183 

Acesse aqui o trabalho 

Jeremias 
Pereira da Silva 
Arraes 

COM Edital DPI | DPG - UnB nº 02/2019 

185 anos da 
Biblioteca de Obras 
Raras da EBA/UFRJ 
(EBAOR) 

O conhecimento gerado a partir 
do acervo de Obras Raras da 
Biblioteca Central (BCE) da 

Universidade de Brasília (UnB)4 

Raphael Diego 
Greenhalgh AUS BCE 

30º Simpósio 
Nacional de História 
(SNH) da ANPUH: 
História e o Futuro da 
Educação no Brasil 

Os livros de história da Coleção 
Biblioteca Básica Brasileira da 
Editora da Universidade de 
Brasília 

Acesse aqui o resumo do 
trabalho 

Ana Regina Luz 
Lacerda Colesp BCE 

VIII Seminário 
Hispano Brasileiro de 
Pesquisa em 
Informação, 
Documentação e 
Sociedade 

Processo de competência 
informacional em jogo5 

Acesse aqui o resumo do 
trabalho 

Leila 
Fernandes 
Santos 

SEL BCE 

 
3 Trabalho apresentado por Jeremias Pereira da Silva Arraes e Wanderson de Araújo Fernandes (UnB). 
4 Trabalho escrito por Mariana Giubertti Guedes Greenhalgh (SeCult DF / BNB), Néria Lourenço (BCE/UnB) e Raphael Diego Greenhalgh.  
5 Trabalho apresentado por Leila Fernandes Santos (BCE/UnB), Sônia Marise Salles Carvalho (FE/UnB), Tânia Cristina Cruz (FUP/UnB). 

https://www.occ.pt/dtrab/trabalhos/iicicp/finais_site/21.pdf
https://www.snh2019.anpuh.org/simposio/view?ID_SIMPOSIO=251
https://www.snh2019.anpuh.org/simposio/view?ID_SIMPOSIO=251
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/viishb/viiishbusp/paper/view/623
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/viishb/viiishbusp/paper/view/623
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Quadro 4 - Servidores/as que participaram de eventos sem apresentação de trabalho, custeados integral ou parcialmente pela UnB 

Nome do evento Nome do/a servidor/a Setor Custeado por 

Visita técnica à Biblioteca Central da 
Universidade Federal de Uberlândia - 
campus Santa Mônica 

Ana Flávia Lucas de Faria Kama SET BCE 

Maria do Socorro Neri de Sousa FDA BCE 

Miguel Ângelo Bueno Portela AUS BCE 

Patrícia Nunes da Silva GID BCE 

IV SINPRED e VI Encontro Nacional da 
Rede Cariniana 

Fabiane Nogueira de Freitas REF BCE 

Patrícia Nunes da Silva GID BCE 

Ruthlea Eliennai Dias do Nascimento SPE BCE 

Thayse Natália Cantanhede Santos SPE BCE 
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Quadro 5 - Cursos de aperfeiçoamento 

Nome do curso Nome do/a servidor/a Setor 

Curso de qualificação - Sistema 
Pergamum Gerenciamento de Acervo - 
Inventário 

Fernanda Cordeiro de Carvalho SOI 

Fernando Silva SOI 

Miguel Ângelo Bueno Portela AUS 

Ana Regina Luz Lacerda COLESP 

Camila Santos Miranda Fettermann FGA 

Fernanda Alves Mignot  COLESP 

Gabriella da Silva Motta Barros  COLESP 

Heloiza Faustino dos Santos SOI 

Janaína Barcelos Resende SEL 

Jefferson Higino Dantas COLESP 

Leila Fernandes dos Santos SEL 

Lenira Guedes Bezerra SOI 

Luciana Setúbal Marques da Silva DES 

Lussara Ribeiro SOI 

Maria do Socorro Neri de Sousa FDA 
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Néria Lourenço COLESP 

Rafaela Moura Torres Farias RES 

Rhuama Barbosa do Carmo SOI 

Sara Mayara Martins Borges RES 

Sueli Aparecida Rabelo Assis SED 

Vanessa Madalena da Silva SOI 

Zayra Cristina Marques Ferreira CEDIARTE / FAU 

Curso Livre de Restauro Conservativo de 
Pintura Sobre Tela e Madeira 

Clarisse Fontenelle Ferreira RES 

Curso EAD de Bibliometria e Indicadores 
Científicos (BIC) da UFSCAR 

Janaina Barcelos Resende SEL 

Kathryn Cardim Araújo SEL 

Larissa Nogueira Bello SEL 

Estágio técnico e científico na biblioteca 
de filosofia da Universidade La Sapienza 
de Roma (Itália) 

Ana Regina Luz Lacerda Colesp 
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3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As verbas recebidas pela BCE (quadro 6) são utilizadas para manutenção e 

aprimoramento dos serviços oferecidos pela biblioteca: aquisição de acervo 

impresso e digital, materiais de consumo e materiais permanentes. 

● Crédito para as unidades administrativas 2019 (PDI 2019): procedente 

do Plano de Desenvolvimento Institucional para aquisição de materiais de 

consumo, materiais permanentes e capacitação de servidores/as. 

● Recursos bibliográficos: verba destinada à aquisição de bibliografia 

impressa e digital. 

● Receita interna: procedente do pagamento de multas. 

● Recursos extraordinários: verba extra destinada à Biblioteca Central por 

meio de outros centros de custo da Universidade. 

Quadro 6 - Recurso orçamentário da BCE em 2019 

Origem Valor 
PDI 2019 R$ 170.000,00 
Bibliografia R$ 981.488,87 
Receita Interna6 R$ 109.627,95 
Recursos Extraordinários Investimentos R$ 5.090.500,00 
TOTAL R$ 6.351.616,82 

Com os recursos recebidos pela BCE descritos no quadro 6 foram executados 

serviços de manutenção, pagamentos e aquisições de equipamentos e bibliografia, 

conforme quadro 7:  

Quadro 7  - Descrição das aquisições e utilizações dos recursos da BCE em 2019 

Descrição Valores 
Despesas com capacitação de servidor/a R$ 4.210,00 
Estagiários/as R$ 33.240,86 
Copeira R$ 34.500,90 

 

6  Receita de todas as bibliotecas do SiB-UnB referente ao período de janeiro a novembro de 2019. 

6 O SiB-UnB recebe doações de autores e doações recomendadas por docentes da UnB (com justificativa da 
importância do livro para o curso ministrado). Qualquer outro tipo de doação precisa ser avaliado pelo Setor de 
Seleção e Aquisição da BCE. 
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Material de restauração R$ 13.041,30 
Mobiliários para a BCE e bibliotecas setoriais (incluindo sofá, poltronas 
para laboratórios e auditório, carrinho de livros, estantes para Espaço Pop 
e Direitos Humanos) 

R$ 312.489,00 

Equipamentos eletrônicos (incluindo fogão elétrico, cafeteira elétrica, 
impressora térmica, ventiladores e fragmentadora de papel e guilhotina 
elétrica) 

R$ 37.777,48 

Manutenções no prédio da BCE (incluindo manutenção de ar-
condicionado, tomadas Laboratório de Acesso Digital 2 - LAD 2, PRC 
Serviços, PRC Materiais, SIMPRESS/impressões e pintura de paredes) 

R$ 47.660,66 

Gráfica R$ 8.677,78 
Instalação de pontos de rede no Laboratório de Editoração e Digitalização 
(LED) e de tomadas no Laboratório de Acesso Digital 2 (LAD 2) R$ 7.286,65 

Almoxarifado R$ 10.350,00 
Doação para Casa do Estudante Universitário (CEU) R$ 500,00 
Diárias e passagens R$ 17.250,00 
Assinatura e renovação de bases de dados R$ 409.643,95 
Aquisição de bibliografia básica e complementar nacional e estrangeira R$ 571.844,92 
RFID  R$ 4.815.764,00 
TOTAL R$ 6.324.237,50 

 

3.1. RFID 

 No final do ano de 2019 a Biblioteca Central adquiriu a solução tecnológica 

de identificação de recursos/itens de informação por radiofrequência (RFID). 

Trata-se de um grande passo de modernização e automatização de processos de 

trabalho na biblioteca. O sistema consiste em um método de identificação 

automática de recursos/itens de informação via de sinais de rádio, recuperando e 

armazenando dados remotamente, por meio de dispositivos chamados de tags RFID. 

A aquisição desta solução tem como finalidade promover a modernização de 

atendimento ao/à usuário/a, a segurança do acervo e a automação dos serviços 

relacionados. Além da identificação de recursos de informação em todo o processo 

de gestão de acervo, a tecnologia adquirida oferece maior segurança contra furtos, 

localização de materiais perdidos ou escondidos no ambiente da biblioteca, 

realização ágil de inventário, atendimento de empréstimo e devolução 

automatizados e com maior rapidez, autodevolução de livros 24 horas, 

autoatendimento com altura ajustável acessível. As bibliotecas setoriais da FCE, 

FUP, FGA e FAU, que compõem o Sistema de Bibliotecas da UnB (SiB-UnB) também 

receberão a tecnologia. 
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A implantação da tecnologia já foi iniciada e depende de uma série de ações 

cuidadosamente planejadas e conduzidas. Esperamos que ainda no primeiro 

semestre de 2020 a comunidade possa contar os benefícios decorrentes dessa 

importante modernização.  

 

4. ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E PATRIMONIAL 

A Biblioteca Central conta com o Setor de Administração Predial e 

Patrimonial para realizar as atividades de gestão e acompanhamento na execução 

de serviços de portaria, segurança, copa, limpeza, elétrica, hidráulica, manutenção 

do prédio, reparo e conserto de móveis, máquinas e equipamentos, dentre outros, 

junto aos órgãos competentes da Universidade. 

No quadro 8 são listados os serviços de administração predial e patrimonial 

realizados na BCE em 2019: 

Quadro 8 - Serviços de administração predial e patrimonial realizados na BCE em 2019 

Descrição do serviço Quantidade 
Hidráulica  43 
Tomadas instaladas 54 
Lâmpadas trocadas 1.508 
Carpintaria e vidraçaria 3 
Serviços de manutenção elétrica (quadro, disjuntor, entre outros) 3 
Telefonia 5 
Reparo de equipamentos (computador, ar-condicionado, elevador, entre 
outros)  35 

TOTAL 1.651 

 

5. ACERVO IMPRESSO 

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

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

● Acervo geral: composto por livros, folhetos, teses e dissertações. 
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● Coleções especiais: acervo composto por livros da Editora UnB, produção 

científica da Universidade (teses e dissertações), publicações de organismos 

internacionais, acervos especiais, mapas e materiais multimídia. 

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

quase todas as áreas do conhecimento, formado por manuscritos antigos e 

modernos, primeiras edições de autores brasileiros e portugueses, 

periódicos literários nacionais e portugueses do século XIX e início do século 

XX e edições raras de comprovada importância ao estudo e à pesquisa e 

diversos assuntos. Possui também edições de arte, obras em miniatura, 

folhetos, separatas, jornais, ex-libris, mapas, medalhas e moedas. 

● Periódicos: acervo de revistas, composto por cerca de 3.700 títulos. 

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

catálogos e outros materiais, que devem ser atualizados periodicamente. 

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

fontes de informação. 

Quadro 9 - Quantitativo do acervo impresso do SiB-UnB 

Biblioteca Material Títulos Exemplares 

Biblioteca Central - UnB 

Livros 342.017 568.628 

Folhetos 6.373 8.539 

Dissertações 20.051 31.874 

Normas 104 131 

Teses 8.775 11.236 

Monografias 15 18 

Cartazes 38 61 

Periódicos 10.864 918.438 

Jogos de tabuleiro 38 38 
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DVDs 270 507 

Artigos de Periódico 2.820 0 

Fotografias 2 2 

Reproduções de ART 18 21 

Manuscritos 10 11 

Partituras 57 124 

Discos (Vinil) 3.433 3.912 

Gravações de vídeo 2.419 3.744 

Mapas 1.553 1.610 

CD-ROMs 984 1.440 

Slides 15 10 

Áudiocassete 3 3 

Disquetes 1 1 

Atlas 61 154 

Originais de Arte 351 384 

Microformas 332 1.535 

CD-ROMs Periódicos 77 485 

Álbuns de figurinhas 1 1 

Microformas - 
Monografias 7 54 

Quadrinhos 488 1.142 

TOTAL 401.177 1.554.103 



 

 
31 

Biblioteca Hospital Universitário 

Livros 3.634 5.792 

Folhetos 42 60 

Dissertações 6 6 

Teses 8 8 

Periódicos 2 4 

DVDs 1 1 

CD-ROMs 4 18 

Atlas 1 1 

TOTAL 3.698 5.890 

Biblioteca Planaltina 

Livros 4.676 8.367 

Folhetos 30 37 

Dissertações 4 4 

Teses 1 1 

Periódicos 8 183 

DVDs 14 18 

Gravações de vídeo 3 5 

CD-ROM 19 20 

TOTAL 4.755 8.635 

Biblioteca Ceilândia 

Livros 1.595 8.846 

Folhetos 11 40 

Dissertações 1 1 

Periódicos 10 202 
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DVDs 23 27 

Artigos de Periódico 1 0 

Gravações de vídeo 2 2 

CD-ROMs 1 15 

TOTAL 1.644 9.133 

Biblioteca Gama 

Livros 1.372 5.108 

Normas 393 449 

CD-ROMs 5 5 

TOTAL 1.770 5.562 

Biblioteca Darcy e Berta Ribeiro 

Livros 4.196 5.912 

Folhetos 162 204 

Dissertações 42 46 

Teses 42 46 

Monografias 3 3 

TOTAL 4.445 6.211 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 
CEDIARTE 

Livros 2.883 3.809 

Folhetos 254 334 

Dissertações 27 28 

Normas 12 12 

Teses 25 36 

Periódicos 22 3.816 

CD-ROMs 2 5 
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TOTAL 3.225 8.040 

TOTAL GERAL 420.71
4 1.597.574 

 

6. ACERVO DIGITAL 

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

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

oferece seis serviços digitais:  

● Repositório Institucional: acervo composto por teses, dissertações, artigos de 

periódicos, livros e capítulos de livros e trabalhos apresentados em 

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

● Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da UnB: acervo composto 

por trabalhos de conclusão de curso de graduação e especialização da UnB. 

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

audiolivros de uso exclusivo para deficientes visuais. 

● Biblioteca Digital de Coleções Especiais: acervo especializado composto pelas 

coleções especiais abrigadas no âmbito da UnB, como fotos, documentação 

histórica, vinis, partituras, periódicos, entre outros elementos. 

● Portal de Periódicos: reúne os periódicos acadêmicos editados no âmbito da 

UnB. 

● Portal de Conferências: reúne as conferências produzidas pelas unidades da 

UnB. 

A BCE possui a diretriz de atribuição do Identificador Digital de Objetos (DOI) 

para todos os itens incorporados às bibliotecas digitais e aos portais de teses, 

dissertações, artigos científicos e monografias. Em 2019 foram atribuídos 6.505 

números de DOI. 

Quadro 10 - Quantitativo de acervo digital do SiB-UnB 

Biblioteca Digital Material Quantidade 
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Repositório Institucional da UnB (RIUnB) 

Dissertação 16.404 
Tese 5.625 
Artigo de periódico 9.827 
Livro e capítulo de livro 389 
Trabalho apresentados em eventos 342 

Biblioteca Digital da Produção Intelectual 
Discente da Universidade de Brasília (BDM) 

Trabalhos de Conclusão de curso 
de graduação 19.072 

Trabalhos de Conclusão de curso 
de especialização 3.405 

Biblioteca Digital e Sonora (BDS) Livros, artigos e demais materiais 
adaptados 742 

Biblioteca Digital de Coleções Especiais Coleções especiais 655 
Portal de Periódicos Título de revistas 83 
Portal de Conferências Conferências 41 
TOTAL 56.585 

 

7. NOVAS AQUISIÇÕES 

A Política de Desenvolvimento de Coleções e o Plano de Atualização de 

Acervos do SiB-UnB (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2020) estabelecem que o acervo 

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

necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade de Brasília, independentemente do suporte. 

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

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

A BCE teve crescimento no acervo bibliográfico de aproximadamente 1% em 

2019 (cerca de 5.000 exemplares). A atualização da bibliografia recomendada e a 

expansão do acervo foram realizadas por meio de indicação pelos/as 

coordenadores/as e docentes designados/as das bibliografias básicas e 

complementares dos cursos (via editais), as quais foram avaliadas pela BCE de 

acordo com a verba disponível em 2019 e com a disponibilidade dos títulos 

indicados no mercado livreiro. 

A atualização do acervo também se realizou por compra de títulos para 

atualização do acervo (quadro 11), doações da comunidade (quadro 12) e permuta 

(quadro 13). 
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Os editais ainda estão em andamento, tendo em vista que os fornecedores 

estão dentro dos prazos legais de seus contratos. Até o momento os resultados são: 

● Edital nº 01/2019 - Biblioteca Central e Decanato de Graduação 

(Edital 01/2019 BCE/DEG - SEI 23106.056230/2019-69): 

contemplou a aquisição de bibliografia de 21 cursos de graduação da 

UnB, sendo 16 deles com visita do MEC prevista, e foram pedidos 

3.831 novos exemplares distribuídos em todos os campi da UnB. 

Desses, 2.050 exemplares já foram recebidos e estão à disposição no 

acervo (quadro 14).  

● Por questões orçamentárias não foi lançado edital para os programas 

de pós-graduação em 2019. 

O processo de aquisição das bibliotecas digitais ocorre mediante o 

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

graduação e especialização produzidos no âmbito da Universidade de Brasília; e, 

também, pela coleta da produção científica de docentes e discentes de mestrado e 

doutorado que estejam disponíveis na internet, bem como pela digitalização de 

documentos que possuam apenas a versão impressa. Em 2019 foram incorporados 

ao acervo digital 5.407 itens, conforme listado no quadro 17. 

Quadro 11 - Exemplares adquiridos para atualização do acervo 

Títulos pedidos Exemplares 
pedidos 

Títulos 
cotados 

Exemplares 
cotados 

Títulos 
entregues 

Exemplares 
entregues 

1.276 1.330 945 945 870 870 

Quadro 12 - Quantidade de doações recebidas em 2019 

Recebidas7 Seleção positiva8 Seleção negativa 

4.881 2.096 2.818 

Quadro 13 - Permuta de acervo em 2019 

Títulos publicados no 
site 

Títulos solicitados e 
enviados Títulos aceitos Novo cadastro de 

instituições 

 
7 O SiB-UnB recebe doações de autores e doações recomendadas por docentes da UnB (com justificativa da 
importância do livro para o curso ministrado). Qualquer outro tipo de doação precisa ser avaliado pelo Setor de 
Seleção e Aquisição da BCE. 
8 Doações que foram selecionadas e incorporadas ao acervo. 
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191 19 8 24 

Quadro 14 - Edital nº 01/2019 - Biblioteca Central e Decanato de Graduação 

Cursos 
atendidos 

com 
plano de 
ensino 

Títulos 
pedidos  

Exemplares 
pedidos 

Títulos 
cotados9 

Exemplares 
cotados 

Títulos 
entregues 

Exemplares 
entregues 

21 1.187 3.831 622 2.378 544 2.050 

Quadro 15 - Negociação de débitos 

Usuários atendidos Títulos recebidos Valor total 

87 169 R$ 8.259,70 

Quadro 16 - Reposição de itens extraviados 

Usuários 
atendidos 

Reposição alternativa 
(títulos) 

Reposição sem 
indicação 

82 138 94 

Quadro 17 - Quantidade de itens incorporados ao acervo digital em 2019 

Biblioteca Digital Material Quantidade 

Repositório Institucional da UnB (RIUnB) 

Dissertações 1.507 
Teses 560 

Artigos de periódico 193 
+1.19610 

Livros e capítulos de livro 16 
Trabalhos apresentados em 

eventos 60 

Biblioteca Digital da Produção Intelectual 
Discente da Universidade de Brasília (BDM) 

Trabalhos de conclusão de curso 
de graduação 1.656 

Trabalhos de conclusão de curso 
de especialização 213 

Biblioteca Digital e Sonora (BDS) Livros, artigos e demais materiais 
adaptados 1 

Portal de Periódicos Título de revistas 1 

Portal de Conferências Conferências 4 

TOTAL 5.407 

 

8. AVALIAÇÕES E DESFAZIMENTO REALIZADOS NO ACERVO 

 
9 Cotação e entrega ainda em aberto por mudanças de contratos. 
10 Artigos editados, revisados e movimentados provenientes da Scielo. 
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O desfazimento de material pertencente ao acervo da Biblioteca Central e das 

bibliotecas setoriais da UnB depende de avaliação de comissão permanente 

específica. Entretanto, o trabalho de identificação dos itens a serem indicados para 

a avaliação dessa comissão faz parte dos procedimentos do Setor de Seleção e 

Aquisição e dos bibliotecários de cada setor.  

 No ano de 2019, todo o processo de desfazimento foi revisado. A instrução 

normativa foi atualizada (BCE nº 08/2019) incluindo novos procedimentos e prazos 

para o desfazimento. No segundo semestre do mesmo ano, foi criado o Setor de 

Avaliação e Desfazimento, cujas atribuições incluem a avaliação dos bens móveis do 

acervo do SiB-UnB para fins de desfazimento; estabelecimento de critérios de 

desfazimento de acordo com a legislação vigente; atualização do manual de 

procedimento para desfazimento e orientação e execução do processo de 

desfazimento de materiais ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis no âmbito do 

SiB-UnB. 

Quadro 18 - Avaliação e desfazimento do acervo realizados em 2019 

Biblioteca Tipo de obra Títulos Itens 

Biblioteca Central 
Livros 929 1.314 

Periódicos 62 8.677 

Biblioteca HUB 
Livros 81 103 

Periódicos 0 0 

TOTAL 1.072 10.094 
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9. CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

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

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

conservação é suficiente, o que para este relatório corresponde aos procedimentos 

de higienização e desacidificação.11 Quando é necessária realização de pequenos 

reparos (incluindo costura e encadernação), denomina-se restauração. O quadro 19 

apresenta os dados de conservação e restauração do acervo geral. O quadro 20, das 

obras raras e o quadro 21, do acervo de coleções especiais. 

Quadro 19 - Conservação e restauração do acervo geral 

Tipo Higienização Encadernação Costura Reparos 

Livros 2.032 1.473 533 1.473 

Quadro 20 - Conservação e restauração do acervo de obras raras 

Tipo Higienização Encadernação Desacidificação Reparos 

Obras raras 335 35 335 335 

Quadro 21 - Conservação e restauração do acervo de coleções especiais 

Tipo Higienização Desacidificação Reparos 

Cassiano Nunes 1 1 1 

Capas de discos 1 0 1 
Cordéis 240 240 240 
Jornais 40 40 0 
Livros 3 3 3 
Manuscritos 1 1 1 
Teses 2 2 2 
TOTAL 288 287 248 

 

10. USUÁRIOS: FREQUÊNCIA ANUAL, MÉDIA MENSAL E MÉDIA 
DIÁRIA 

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

membros da comunidade acadêmica − discentes de graduação e de pós-graduação, 

 

11 Neutraliza a acidez do papel, aumentando seu pH, com intuito de prolongar a durabilidade. 
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docentes e servidores/as da UnB − e pela comunidade externa. Descrevemos a 

seguir a estatística de frequência das bibliotecas do SiB-UnB por todo seu público-

alvo.  

Quadro 22 - Frequência de usuários/as do SiB-UnB 

Biblioteca Anual Média 
Mensal 

Média 
Diária 

Biblioteca Central 1.085.000* 90.416* 3.500* 
Biblioteca Faculdade Ceilândia 59.240** 4.936** 189** 
Biblioteca Faculdade Gama 79.200* 6.600* 300* 
Biblioteca Faculdade Planaltina 26.880* 2.640* 120* 
CEDIARTE - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo12 - - - 

Biblioteca Hospital Universitário - COLEMED - - - 
TOTAL          1.20.320 104.592 4.109 

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

 

10.1 BCE 24 HORAS 

Em março de 2019 a Biblioteca Central retornou com seu projeto de 

funcionamento ininterrupto, realizado de forma pioneira nas décadas de 70 e 80. 

Dessa forma, a BCE passou a funcionar das 0h de segunda-feira até as 23h45 de 

sexta-feira, permanecendo aberta por 24 horas em dias úteis. De 0h às 7h são 

oferecidos os seguintes serviços e espaços: devolução de livros, wi-fi gratuito e 

irrestrito, salão de estudos do térreo (Salão da Referência), acervos digitais, 

Laboratório de Acesso Digital 2 (com 20 computadores disponíveis para a 

comunidade acadêmica) e scanners de autoatendimento. 

Quadro 23 - Frequência de usuários/as na BCE durante a madrugada - BCE 24 horas 

Mês 
Quantidade de 

usuários/as às 24h e que 
permaneceram na 

biblioteca 

Quantidade de 
usuários/as que 

entraram na biblioteca 
de 0h às 7h 

Total Média diária 

Março13 132 35 167 33,4 
Abril 633 368 1.001 47,7 

 

12 Não possui dados de frequência de usuários. 

13 A partir de 25/3/2019. 
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Maio 887 394 1.281 67,4 
Junho 1.021 390 1.411 74,3 
Julho 820 342 1.162 58,1 
Agosto 362 302 664 30,2 
Setembro 644 345 989 47,1 
Outubro 816 378 1.194 54,3 
Novembro 913 212 1.125 56,3 
Dezembro 683 232 915 61 
TOTAL         6.911 2.998  9.909  53 

 

11. SERVIÇOS OFERECIDOS  

Para discentes (de graduação e de pós-graduação), docentes, servidores/as e 

ex-discentes cadastrados/as na Biblioteca estão disponíveis os seguintes serviços: 

● consulta ao acervo e empréstimo, devolução, renovação e reserva de 

materiais em diversos formatos; 

● atendimento; 

● Laboratórios de Acesso Digital (LADs); 

● auditório, sala de treinamento, sala de videoconferência e cabines de áudio e 

vídeo; 

● cabines de estudo em grupo e individual; 

● empréstimo de notebooks; 

● sala de exposições; 

● capacitação de usuários/as: visitas orientadas, treinamentos e oficinas; 

● acesso às bases de dados nacionais e internacionais em diversas áreas do 

conhecimento pela rede UnB Wireless e remotamente via Rede CAFe ou via 

Proxy; 

● elaboração de fichas catalográficas para produção bibliográfica da UnB; 

● bibliotecas digitais da BCE e Portais e Repositório Institucional da UnB; 

● Comutação Bibliográfica – COMUT; 

● scanner de autoatendimento; 

● serviços de digitalização; 

● estágio supervisionado para alunas/os de Biblioteconomia. 
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Para a comunidade em geral, estão disponíveis os seguintes serviços: 

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

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

dados; acesso às bases de dados pela rede UnB Wireless; bibliotecas digitais da BCE 

e Portais e Repositório Institucional da UnB; scanner de atendimento e utilização do 

espaço físico para estudo. 

11.1. EMPRÉSTIMOS E CONSULTAS 

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

usuários/as cadastrados/as nas bibliotecas. São diversas categorias, entre as 

principais: graduandos/as e pós-graduandos/as, docentes e servidores/as da UnB, 

além de ex-discentes da Universidade e bibliotecas do Distrito Federal cadastradas. 

Os quadros 24 e 25 demonstram as estatísticas de empréstimos, consultas e 

reservas dos materiais físicos do SiB-UnB, dispostas por tipo de material.  

Quadro 24 - Quantidade de empréstimos por tipo de material do SiB-UnB em 2019 

Material Quantidade de empréstimos 

Livros  279.499 

Folhetos 230 

Dissertações 2.043 

Teses 836 

Monografias  14 

Periódicos 444 

Jogos de tabuleiro  531 

DVDs  18 

Discos (Vinil) 307 

Gravações de vídeo 43 

Mapas 4 

CD-ROMs 12 

Microformas - Monografias 153 
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Quadrinhos 1.783 

Controles remotos 557 

TOTAL 286.474 

Quadro 25 - Quantidade de empréstimos por tipo de material do SiB-UnB por biblioteca em 2019 

Biblioteca Material Exemplares 

Biblioteca Central - UnB 

Livros  243.442 

Folhetos 203 

Dissertações 2.005 

Teses 833 

Monografias  14 

Periódicos 322 

Jogos de tabuleiro  531 

DVDs  18 

Discos (Vinil) 307 

Gravações de vídeo 43 

Mapas 4 

CD-ROMs 12 

Microformas - 
Monografias 

153 

Quadrinhos 1.777 

Controles remotos 557 

TOTAL 250.221 

Biblioteca Hospital Universitário 
Livros  805 

TOTAL 805 

Biblioteca Planaltina 

Livros  3.575 

Dissertações 38 

Periódicos 11 

TOTAL 3.624 
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Biblioteca Ceilândia 

Livros  22.576 

Folhetos 21 

Periódicos 2 

TOTAL 22.599 

Biblioteca Gama 
Livros  8.268 

TOTAL 8.268 

Biblioteca Darcy e Berta Ribeiro 
Biblioteca exclusiva para  

consulta local 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 
CEDIARTE 

Livros  839 

Folhetos 6 

Teses 3 

Periódicos 109 

TOTAL 957 
TOTAL GERAL 286.474 

Quadro 26 - Quantidade de consultas e de reservas do acervo impresso em 2019 

Consulta ao acervo físico  
Consultas no site      467.003 
Consultas internas 49.782 
Reservas on-line 4.651 
TOTAL 521.436 

 

11.2. ATENDIMENTO 

Um dos serviços oferecidos pelo SiB-UnB é o atendimento ao/à usuário/a por 

meio de sua equipe de Referência e de técnicos/as e bibliotecários/as responsáveis 

pelo atendimento das bibliotecas. O quadro 27 apresenta a quantidade de 

usuários/as atendidos/as, por tipo de atendimento e por biblioteca. 

Quadro 27 - Quantidade de usuários/as atendidos/as, por tipo de atendimento no SiB-UnB em 2019 

Tipo de 
Atendimento 

Biblioteca 
Central 

Biblioteca 
Faculdade 
Ceilândia 

Biblioteca 
Faculdade 

Gama 

Biblioteca 
Faculdade 
Planaltina 
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Média 
Mensal Anual Média 

Mensal Anual Média 
Mensal Anual Média 

Mensal Anual 

Atendimento 
por e-mail14 153 1.838 11 134 13 160 10 120 

Atendimento 
presencial15 1.704 20.444 1.086 13.034 1.434 17.214 880 10.560 

Auxílio à 
pesquisa 61 729 4 46 16 196 22 264 

Atendimento 
presencial BCE 

24 horas16 
51 519 - - - - - - 

Atendimento 
por telefone 138 1.660 60 720 62  216 44 528 

Rastreamento 
de materiais 19 228 - - - - - - 

Cadastro Wi-Fi 
para 

usuárias/os 
externos 

469 5.628 - - - - - - 

Atendimento 
Coleções 
Especiais 

78 934 - - - - - - 

Atendimento 
Obras Raras 45,5 546 - - - - - - 

 
  

 
14 Atendimentos feitos pelos setores de Referência, Empréstimos e pelo serviço de Comutação Bibliográfica. 
15 Soma dos atendimentos de balcão registrados em formulário manual, incluindo atendimentos de níveis 1 -
Atendimento geral e 2 - Pesquisa bibliográfica, auxílio à localização de livros nas estantes, dúvidas sobre uso do 
catálogo. Os atendimentos de nível 3 - Auxílio à pesquisa/ bases de dados - estão discriminados em outra linha da 
tabela. 
16 Atendimento realizado das 0h às 7h. 
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11.3. CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS/AS 

A BCE e as bibliotecas setoriais oferecem treinamentos de pesquisa em bases 

de dados que visam capacitar a comunidade acadêmica para buscar informações 

nesse tipo de ferramenta, bem como treinamentos em sistemas de informação e 

visitas orientadas. 

Quadro 28 - Quantidade de capacitações oferecidas e número de usuários/as capacitados/as 

Tipo de capacitação 

Quantidade ofertada Usuários/as capacitados/as 

BCE FCE FGA FUP BCE FCE FGA FUP 

Treinamento Base de 
Dados 51 31 2   2 1.565 721 121 80 

Treinamento ABNT 12 1 0   2 346 42 - 80 

Treinamento Mendeley 15 10 - - 331 115 - - 

Visitas orientadas 15 2 2 6 581 320 560 320 

Propriedade Intelectual* 1 - - - 4 - - - 

Treinamento do OJS 10 - - - 87 - - - 

Treinamento do OCS 2 - - - 10 - - - 

Treinamento uso de 
scanners do LED/SED/GID 12 - - - 

 
22 

 
- - - 

Total 118 44 4 10 2.946 1.198 681 480 

*Ação realizada durante a Semana Universitária 2019. 
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11.4. LABORATÓRIO DE ACESSO DIGITAL (LAD)  

A Biblioteca Central conta com 3 Laboratórios de Acesso Digital (LAD). O 

objetivo desses laboratórios é atender a comunidade universitária (docentes, 

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

UnB), sendo o LAD 1 direcionado para treinamentos e os LAD 2 e 3, para uso geral 

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

Ceilândia possuem um LAD cada, que é utilizado pela comunidade acadêmica para 

consultas gerais. A Biblioteca da Faculdade de Planaltina não possui Laboratório de 

Acesso Digital. 

O quadro 29 apresenta as estatísticas de uso dos LADs de uso geral pela 

comunidade acadêmica da BCE e das Bibliotecas da Faculdade do Gama e Ceilândia: 

Quadro 29 - Uso dos Laboratórios de Acesso Digital (LAD) do SiB-UnB em 2019 

Biblioteca Anual Média Mensal Média Diária 

Biblioteca Central 39.752 3.312 112,9 

Biblioteca Faculdade Ceilândia 394 449 15,8 

Biblioteca Faculdade Gama 4.596 383 17 

TOTAL 44.742 4.144 145,7 

 

11.5. AUDITÓRIO, SALA DE TREINAMENTO, SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA E 
CABINES DE ÁUDIO E VÍDEO  

A BCE disponibiliza à comunidade acadêmica, mediante agendamento 

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

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

O auditório, com capacidade para 60 pessoas, a sala de treinamento, com 40 

lugares, e a sala de videoconferência estão localizados no setor de Coleções Especiais 

situado no subsolo da Biblioteca, e contam com equipamentos próprios para uso no 

local. Essas salas estão disponíveis para discentes, docentes e servidores/as.  
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Quadro 30 - Uso dos espaços gerenciados pelo Setor de Coleções Especiais em 2019 

 Auditório Sala de 
Treinamento Videoconferência Cabine de áudio e vídeo 

Anual 139 174 64 553 
Média 
Mensal 11,6 14,5 5,3 46,1 

 

11.6. CABINES DE ESTUDO 

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

em grupo para usuários/as vinculados/as à Universidade de Brasília, 

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

e não necessitam de reserva prévia. As cabines de estudo individual são reservadas 

para discentes de mestrado, doutorado, docentes e servidores/as. O empréstimo é 

realizado localmente por até seis horas. 

Quadro 31 - Quantidade de empréstimos de cabines em 2019 

Tipo de cabine Anual Média mensal Média diária 

Cabine de estudo individual 4.917 409,75 13,96 

Cabine de estudo em grupo 5.973 497,75 16,97 

 

11.7. EMPRÉSTIMO DE NOTEBOOKS 

Em agosto de 2019 a BCE lançou o serviço de empréstimo local de notebooks, 

o qual possui o objetivo de garantir aos/às discentes vinculados/as ao Programa de 

Assistência Estudantil, com deficiência e/ou com necessidade educacional 

específica e indígenas da Universidade de Brasília (UnB) o acesso às máquinas para 

fins acadêmicos, como ferramenta de apoio à pesquisa e aprendizagem, bem como 

acesso ao acervo digital disponível. 

Essa foi mais uma das ações da BCE visando apoiar e incentivar as atividades 

de estudo, pesquisa e extensão dos/as usuários/as do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade de Brasília (SiB-UnB), assim como proporcionar acesso às novas 

tecnologias de informação exclusivamente no ambiente da Biblioteca. No quadro 32 
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é demonstrada quantidade de notebooks emprestados de agosto a dezembro de 

2019. 

Quadro 32 - Quantidade de empréstimos de notebooks em 2019 

 Anual Média mensal Média diária 

Empréstimo de notebooks 5.104 1.020,8 35,69 

 

11.8. BIBLIOTECAS DIGITAIS DA BCE, PORTAL DE PERIÓDICOS E 
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNB 

A Biblioteca Central oferece serviços digitais para a gestão e disseminação da 

produção científica e acadêmica da Universidade de Brasília. Todo o conteúdo em 

formato digital está em acesso aberto, exceto o da Biblioteca Digital e Sonora, que é 

destinada a atender a demanda dos/as deficientes visuais da UnB e da comunidade 

em geral. O quadro 33 lista a quantidade de acessos mensais e anuais ao conteúdo 

das bibliotecas digitais, Repositório Institucional e Portal de Periódicos. 

Quadro 33 - Número de acessos ao conteúdo das Bibliotecas Digitais da UnB 

Biblioteca Digital 
Média de 
acessos 
mensais 

Acessos anuais 

Repositório Institucional da UnB (RIUnB) 1.063.388 12.760.652 
Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente 
da UnB (BDM) 537.255 6.447.056 

Biblioteca Digital e Sonora (BDS) 51 608 
Portal de Periódicos 78.692 944.312 

TOTAL 1.679.386 20.152.628 

 

11.9. SALA DE EXPOSIÇÕES 

A BCE disponibiliza à comunidade acadêmica, mediante agendamento prévio, espaços 

destinados à realização de exposições: uma sala de exposição localizada no térreo e um espaço de 

exposição localizado no subsolo. Esses espaços estão disponíveis para a comunidade da UnB e 

comunidade externa que desejem expor seus trabalhos. 
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Quadro 34 - Quantidade de exposições realizadas na BCE em 2019 

 Anual Média Mensal 
Quantidade de exposições 19 1,58 

 

11.10 FICHAS CATALOGRÁFICAS 

A BCE fornece fichas catalográficas para as obras publicadas pela própria 

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

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

devem ser solicitadas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

Os/as discentes de graduação, especialização, mestrado e doutorado podem 

gerar fichas catalográficas para seus trabalhos de conclusão de curso, dissertações 

e teses no site da BCE. 

Quadro 35 - Quantidade de fichas catalográficas elaboradas via site em 2019 

 Anual Média Mensal 
Quantidade de fichas elaboradas 4.794 399 

 

11.11 ISBN 

A BCE solicita números de ISBN17 junto à Agência Brasileira do ISBN para 

obras editadas pela Universidade de Brasília. O pagamento das taxas decorrentes da 

solicitação é de responsabilidade do editor da obra, e o procedimento deve ser 

solicitado via SEI. Cabe ressaltar que para cada pedido de ISBN é realizada pelo SOI 

a padronização da folha de rosto e confecção da ficha catalográfica da publicação.  

Quadro 36 - Quantidade de ISBNs solicitados para a BCE em 2019 

 Anual Média Mensal 
ISBN solicitados 76 6,33 
Padronização de folha de rosto 76 6,33 

Ficha catalográfica 76 6,33 

 

17 International Standard Book Number, conhecido como ISBN, é um sistema internacional de identificação de livros 
e softwares que utiliza números para classificá-los por título, autor, país, editora e edição. 

http://www.bce.unb.br/
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11.12. COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  

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

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

existentes nas Bibliotecas Base do Programa Rede COMUT do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). O quadro 37 lista a quantidade de 

pedidos atendidos pela BCE e o quadro 38 apresenta a quantidade de pedidos 

solicitados pela BCE e atendidos por outras bibliotecas.  

Quadro 37 - Quantidade de pedidos atendidos pela BCE 

Pedidos atendidos pela BCE Nº de pedidos 
Total de pedidos aceitos em 2019 169 
Atendidos 132 

Repassados 17 

Cancelados 13 

Pendentes 7 

Quantidade de cópias atendidas 3.928 

Quadro 38 - Quantidade de pedidos solicitados pela BCE 

Pedidos solicitados pela BCE Nº de pedidos 
Total de pedidos  16 
Total de pedidos pendentes (aguardando) 4 

 

11.13. SCANNER DE AUTOATENDIMENTO 

O uso do scanner de autoatendimento é um serviço gratuito oferecido para 

todos/as usuários/as da BCE. Sua finalidade exclusiva é a digitalização de 

documento do acervo do SiB-UnB para atividades de estudo e pesquisa. Os 

documentos digitalizados podem ser salvos diretamente em mídias removíveis 

(USB), enviados para o e-mail pessoal ou salvos em nuvem de armazenamento. 

Lembramos que as bibliotecas do SiB-UnB não fornecem dispositivos de 
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armazenamento, os quais devem ser trazidos pelos usuários. A BCE possui dois 

scanners localizados no térreo da biblioteca, próximos ao balcão de informações. 

As bibliotecas setoriais das Faculdades do Gama, Ceilândia e Planaltina 

possuem uma máquina cada, contudo, no ano de 2019 não foi aferida a quantidade 

de digitalizações realizadas nelas. 

A digitalização e o uso de documentos digitalizados devem observar o 

previsto na legislação vigente: Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei do 

Direito Autoral) e Lei nº 10.695, de 1º de julho de 2003 (cópia para uso exclusivo do 

copista). Infrações à legislação vigente serão de inteira responsabilidade do/a 

usuário/a. 

Quadro 39 - Quantidade digitalizações feitas nos Scanners de Autoatendimento da BCE em 2019 

Scanners Nº de cópias 
Scanner de autoatendimento 1 57.988 
Scanner de autoatendimento 2 53.863 

TOTAL 111.851 

 

11.14. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 

O Setor de Digitalização (SED) é responsável por coordenar atividades do 

Programa de Digitalização de Conteúdos da BCE/UnB. O SED visa oferecer 

treinamentos relativos ao uso de equipamentos e ferramentas para digitalização de 

conteúdos, assim como oferecer suporte à comunidade acadêmica quanto ao uso de 

seus equipamentos e suas ferramentas para digitalização de conteúdos e criação de 

coleções digitais. 

O setor está à frente do projeto para digitalização de todas as teses e 

dissertações defendidas na UnB anteriores a 2006. Em 2019, foram digitalizadas um 

total de 289 teses/dissertações (aproximadamente 60.000 páginas digitalizadas), 

editadas e disponibilizadas no Repositório Institucional da UnB. Além disso, foram 

solicitados 356 pedidos de autorização para disponibilizar esses itens em acesso 

aberto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm
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Quadro 40 - Quantidade de digitalizações feitas pelo SED em 2019 

 Quantidade 
Teses/dissertações 289 
Páginas 60.000 

 

A BCE tem uma parceria com a Editora UnB, em que os livros publicados por 

esta são digitalizados, editados e posteriormente colocados para acesso ao usuário 

no formato digital. 

O SED também atende projetos institucionais que visam digitalizar acervos 

para a criação de coleções, assim como ocorre no Observatório Sismológico, no 

Projeto Samuel Rawet e na FAC.  

O Setor de Digitalização conta com o Laboratório de Digitalização − LED, onde 

estão presentes scanners de diferentes modelos, que atendem a diversos tipos de 

documentos. No entanto, para manuseio dos equipamentos, é necessário passar por 

um treinamento com equipamentos, softwares e programas. Em 2019 foram 

realizados 12 treinamentos. 

 

11.15. ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA ALUNOS/AS DE 
BIBLIOTECONOMIA 

O curso de graduação de bacharelado em Biblioteconomia da Faculdade de 

Ciência da Informação da UnB (FCI/UnB) possui parceria com a Biblioteca Central 

na realização das atividades das disciplinas de Estágio Supervisionado em 

Biblioteconomia I e Estágio Supervisionado em Biblioteconomia II. 

O Estágio Supervisionado em Biblioteconomia I busca promover a vivência 

da realidade de uma unidade de informação com aplicação dos conhecimentos 

teóricos e técnicos apreendidos nas respectivas disciplinas. Para o Estágio I, a BCE 

recebe discentes nos setores de: Seleção e aquisição; Organização da informação; 

Conservação e restauração; Coleções Especiais/Obras Raras, Referência e 

Atendimento ao usuário. 
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Já o Estágio Supervisionado em Biblioteconomia II prevê a vivência dos 

diferentes tipos de unidades de informação, com ênfase na aplicação de modernas 

tecnologias de acesso e uso de informação. Para cumprir essa disciplina as/os 

discentes devem cumprir a carga horária em diferentes tipos de unidades de 

informação do DF. 
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Quadro 41 - Quantidade de discentes atendidas/os no estágio supervisionado na BCE em 2019 

Setor / Tipo de 
atividade 

Quantidade de discentes atendidas/os 

Formação e desenvolvimento de acervos Atendimento ao usuário 
Gestão da 
informaçã

o digital 
Total 

Seleção e 
aquisição 

Organização da 
informação 

Conservação e 
restauração 

Coleções 
especiais 

Obras 
Raras Referência Empréstimos Espaço 

POP 

Estágio 
Supervisionado em 
Biblioteconomia I 

39 30 50 32 66 32 32 6 - 287 

Estágio 
Supervisionado em 
Biblioteconomia II 

- - - - - 11 - 1 9 21 

Total 39 30 50 32 66 43 32 7 9 308 
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12. BASES DE DADOS 

A Biblioteca Central investe no acesso a importantes bases de dados do País 

e do exterior, com o objetivo de ampliar o acesso à informação dos/as usuários/as. 

O quadro 42 lista as bases de dados com contrato vigente em 2019, bem como as 

estatísticas de acessos mensais e anuais. 

Quadro 42 - Bases de dados vigentes em 2019 

Nome 
Vigência do 
contrato – 

a partir de: 
Área 

Nº de acessos 
(média 

mensal) 

Nº de acessos 
anual 

Biblioteca Virtual 
Universitária da 
Pearson 

14/08/2018 
Multidisciplinar 49.650 595.795 

Dynamed Plus 31/10/2019 Saúde 184 2.209 

Ebook Central 
(antiga EBRARY) 25/04/2018 Multidisciplinar 264 3.164 

EBSCO Discovery 
Service (EDS) 31/10/2019 Multidisciplinar 7.679.238 92.150.861 

Hein Online 25/01/2019 Direito 284 3.414 

Jstor 24/10/2019 Multidisciplinar 3.974 47.694 

Minha Biblioteca18 03/12/2017 Multidisciplinar 35.720 428.646 

Oxford Scholarship 
Online19 19/03/2018 Multidisciplinar - - 

Proquest20 03/04/2019 Multidisciplinar 1.631 19.578 

SciVal 27/12/2018 Multidisciplinar 584 7007 

Target GEDWeb 16/10/2019 Multidisciplinar 785 9.420 

 

 

 

 

 
18 O número considerado para acessos à base Minha Biblioteca é o número de study sessions. 
19 Contrato encerrado em 19/3/2019. 
20 Os valores da base ProQuest consideram as consultas feitas na plataforma central e inclui as coleções assinadas 
pela UnB: ProQuest Research Library, ProQuest SciTech Premium, ProQuest Social Science Journals, ProQuest 
Dissertations & Theses Global (PQDT), Early European Books (EEB) e Early English Books Onlines (EEBO), que foi 
integrada à plataforma central de busca da ProQuest. 
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13. ESPAÇO POP 

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

que tem como objetivo geral oferecer aos/às usuários/as um novo conceito de 

interação e de uso de uma biblioteca universitária. Seu nome foi escolhido a fim de 

homenagear a brasileira escritora, cartunista, poeta, diretora de teatro, tradutora, 

jornalista e desenhista Patrícia Rehder Galvão, conhecida pelo pseudônimo de Pagu. 

No quadro 43 são descritos os quantitativo de acervo do Espaço POP. 

Quadro 43 - Quantitativo de acervo do Espaço POP 

Material Títulos Exemplares 

Livros 1 4 

Quadrinhos 507 1.175 

Jogos de Tabuleiro 39 43 

TOTAL 547 1.222 

 

14. ESPAÇO DIREITOS HUMANOS 

O objetivo do Espaço Direitos Humanos é oferecer suporte informacional e 

ambiente fértil para a produção e compartilhamento de conhecimentos sobre 

direitos humanos em sentido amplo.  

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

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

bibliográficos, nacionais e estrangeiros, sobre as temáticas compreendidas no 

tópico de direitos humanos, tais como questão racial; questão de gênero; questão 

social; feminismos; questão LGBT e diversidade; direitos da criança e do 

adolescente; minorias; garantias jurídicas; entre outras. O acervo do Espaço segue 

as normas da circulação de material do acervo geral e pode ser consultado e 

emprestado. 

Quadro 44 - Quantitativo de acervo do Espaço de Direitos Humanos 

Material Títulos Exemplares 
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Livros 970 1.010 

Dissertações 39 39 

Teses 13 13 

TOTAL 1.022 1.062 

 

15. COMISSÕES 

Em 2019, a BCE criou onze comissões temporárias e permanentes. As 

comissões são formadas por servidores/as de diversos setores da biblioteca, com 

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

o modelo de gestão da UnB, que também possui como prática de gestão a criação de 

comissões para tomadas de decisão e elaboração de projetos e soluções para a 

instituição. 

● Comissão para análise e proposição de processo de flexibilização da 

jornada de trabalho da Biblioteca Central da Universidade de Brasília; 

● Comissão Permanente de Comunicação em Mídias Sociais da BCE de 

2019; 

● Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento dos Bens Móveis 

inservíveis do acervo do Sistema de Bibliotecas da Universidade de 

Brasília (SiB-UnB); 

● Comissão para revisão da instrução normativa de plantão e 

formulação do Plano de Contingência da Biblioteca Central; 

● Comissão para subsidiar a elaboração e escolha dos itens que farão 

parte da Ata de Registro de Preço de materiais de conservação, 

restauração, serviços gráficos e atividades afins da Biblioteca Central 

e da Universidade de Brasília; 

● Comissão temporária para avaliação e organização das localizações e 

situações dos exemplares do acervo no Sistema Pergamum, para fins 

de inventário do acervo do Sistema de Bibliotecas da Universidade de 

Brasília (SiB-UnB); 
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● Comissão para estudar a implementação de uma solução integrada e 

automatizada que controle e registre a entrada e saída dos usuários e 

visitantes; 

● Comissão temporária para condução do Estudo de Usuários da 

Biblioteca Central e do SiB-UnB; 

● Comissão de Planejamento da Implementação da Tecnologia RFID no 

Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB) e 

Biblioteca Central (BCE); 

● Comissão de Planejamento da Aquisição de software antiplágio para 

Universidade de Brasília; 

● Comissão de fiscalização do Contrato nº 905/2019, celebrado com a 

Biblioteca Central da Universidade de Brasília e a Empresa 

Bibliotheca Sistemas do Brasil LTDA. 

 

16. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

Em 2019 a BCE publicou oito novas instruções normativas internas para 

colaborar na regulação e instrução dos processos da Biblioteca. Todas instruções 

normativas da BCE estão disponíveis no endereço: http://www.bce.unb.br/sobre-

a-bce/normas/ 

● Instrução Normativa 02/2019 − Regulamenta e dispõe os procedimentos 

para doações espontâneas da comunidade acadêmica e usuários externos do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB). 

● Instrução Normativa 03/2019 − Regulamenta o empréstimo e a utilização 

dos espaços físicos e a consulta às obras no âmbito do Setor de Coleções 

Especiais da Biblioteca Central. 

● Instrução Normativa 04/2019 − Estabelece critérios de avaliação e 

procedimentos para desfazimento de bens móveis inservíveis do acervo do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB). 

● Instrução Normativa 05/2019 − Estabelece normas e procedimentos para 

os plantões da Biblioteca Central (BCE). 

http://www.bce.unb.br/sobre-a-bce/normas/
http://www.bce.unb.br/sobre-a-bce/normas/
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● Instrução Normativa 06/2019 − Regulamenta os procedimentos para uso 

e empréstimo dos notebooks pelos usuários da Biblioteca Central da 

Universidade de Brasília (BCE/UnB). 

● Instrução Normativa 07/2019 − Regulamenta o empréstimo e a utilização 

dos espaços físicos e a consulta às obras no âmbito do Setor de Coleções 

Especiais da Biblioteca Central. 

● Instrução Normativa 08/2019 − Estabelece critérios de avaliação e 

procedimentos para desfazimento de bens móveis inservíveis do acervo do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB). 

● Instrução Normativa 09/2019 − Regulamenta o uso do laboratório e 

equipamentos do Setor de Conservação e Restauração da Biblioteca Central 

(BCE). 

 

17. EVENTOS 

No ano de 2019 os/as colaboradores/as da Biblioteca Central promoveram e 

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

filmes, entre outros, conforme quadro 45.  

Quadro 45 - Eventos promovidos pela BCE em 2019 

Evento Data Local 
Inauguração da Subestação de Energia 

Elétrica da BCE 10/12/2019 Auditório Cassiano Nunes 

Treinamento Clarivate Analytics 28/11/2019 LAD 01, térreo 
Treinamento da ScienceDirect, Scopus e 

Mendeley 31/10/2019 LAD 01, térreo 

BCE Enigma - Semana do livro e da leitura de 21 a 31/10/2019 BCE 
Semana Universitária da UnB 2019 de 23 a 27/9/2019 BCE 

Inauguração do Projeto Iglu de trocas 
Grupo de Estudos em Marketing Societal 

(GEMS) 
16/9/2019 Hall de entrada da BCE 

Roda de Conversa: Cineclubismo nos 
tempos de streaming  

Participantes: Profº João Lanari; Profª 
Flávia Felipe Inácio; Jefferson Dantas 

28/8/2019 Auditório Cassiano Nunes 

I Noite Cerradas - Encontro temático de 
RPG 29 e 30/6/2019 Salão de estudos do 

multimeios, 1º subsolo 
II Jornada de Histórias em Quadrinhos da 

UnB de 3 a 10/6/2019 Espaço POP, Auditório 
Cassiano Nunes, Sala de 
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treinamento, Sala de 
exposições 

Biblioteca convida: desinformação. 
Palestrante Ana Cristina Andrada Brisola 

(IBICT/UFRJ) 
9/5/2019 Auditório Cassiano Nunes 

Inauguração do Cine Clube BCE 8/5/2019 Auditório Cassiano Nunes 
Inauguração do Laboratório de Acesso 

Digital 2 17/4/2019 LAD 2,  térreo 

Inauguração da Biblioteca 24h 13/3/2019 Salão da Referência, térreo 

 

17.1. SEMANA UNIVERSITÁRIA 

Em 2019 aconteceu a 19ª Semana Universitária, entre os dias 23 e 27 de 

setembro de 2019. A Biblioteca Central realizou 32 atividades, com um público de 

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

fomentar ações que promovam a democratização da comunicação, do 

conhecimento, da informação e o acesso aos meios de comunicação.  
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Quadro 46 - Ações realizadas pela BCE durante a Semana Universitária da UnB 2019 

Nº Ação realizada Data Descrição da ação 

1 Exposição de cultura POP 
independente 23 a 27/9/2019 Exposição de ilustrações, quadrinhos, camisetas, pôsters, bonecos, jogos e outros itens produzidos 

por artistas independentes da cidade 

2 Treinamento ABNT 23/9/2019 

O treinamento ABNT tem o objetivo de apresentar as normas da ABNT voltadas à confecção de 
trabalhos acadêmicos; ensinar técnicas de confecção de citações; apresentar técnicas e locais de 
consulta para confecção de referências; apresentar elementos essenciais e complementares que 
compõem a estrutura de um trabalho acadêmico 

3 Currículo Lattes 23/9/2019 Orientações para a elaboração e preenchimento de Currículo Lattes 

4 
Criação e gestão de clubes de 
leitura em bibliotecas: você já leu 
um livro esse mês? 

23/9/2019 Introdução ao panorama dos clubes de leitura no Brasil e no mundo; técnicas de mediação, 
divulgação e gestão de clubes leitura públicos em bibliotecas 

5 Minicurso de aquarela 23 e 25/9/2019 Ensino de técnicas básicas de pintura em aquarela 

6 História e conservação de suportes 
de som: Vinil, CDs, Fitas. 23/9/2019 Apresentação da história da gravação de som, seus suportes e noções básicas de conservação e 

acomodação deste tipo de material 

7 Pesquisa em bases de dados para o 
público acadêmico externo 23/9/2019 Apresentação da metodologia básica de levantamento bibliográfico e fontes de informação aberta e 

restrita 

8 Como lidar com pessoas com 
deficiência visual 23/9/2019 A ação proposta visa levar informações à comunidade acadêmica da UnB sobre a convivência com 

pessoas com deficiência visual, através de uma dinâmica apresentada pelas professoras 

9 Introdução ao xadrez - turma A 23/9/2019 Regras, movimentos e técnicas básicas do xadrez 

10 
Visita orientada ao setor de 
Coleções Especiais e Obras Raras da 
BCE 

23 a 26/9/2019 Conhecimento das coleções especiais e de obras raras da BCE 

11 Visita orientada BCE 24 e 25/9/2019 Apresentação dos produtos e serviços oferecidos, breve histórico e papel do bibliotecário na UnB; 
noções gerais sobre a Biblioteca Central; e visita in loco 
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12 
Critérios gerais de avaliação de 
periódicos científicos pela Qualis 
CAPES 

24/9/2019 

Apresentação dos critérios gerais de avaliação de periódicos científicos pela Qualis CAPES 
considerando áreas ligadas a programas de pós-graduação da UnB, estes critérios são resultados 
de pesquisa realizada em 43 das 49 áreas de avaliação. Vamos descrever algumas características 
básicas das principais áreas, falar a respeito da estratificação dos periódicos e como fazer buscas 
na Plataforma Sucupira 

13 Panorama geral das HQs 24/9/2019 História das HQs no Brasil e no mundo, tipos, formatos e temas. 

14 Bases de dados e serviço de 
referência para bibliotecários 24/9/2019 Apresentação do serviço de referência da BCE (funcionamento, estatísticas, serviços) e como 

atender pesquisa em bases de dados 

15 Histórias em quadrinhos: formatos 
e gestão de coleções 24/9/2019 Histórico das histórias em quadrinhos e formato de publicação no Brasil e no mundo; noções de 

conservação e organização de coleções de HQ 

16 Introdução aos boardgames 24 e 26/9/2019 Apresentação dos tipos de jogos de tabuleiro, sistemas e formatos 

17 Indicadores de impacto científico 24/9/2019 

Apresentação do conceito de índices de citação e sua importância para a elaboração dos 
indicadores de qualidade, como o Fator de Impacto e Índice H. Demonstra a forma de obtenção de 
tais indicadores e sua aplicação para avaliação da produção científica como capacitar alunos e 
professores na obtenção e aplicação de indicadores de impacto científico. 

18 Planejamento e implantação de 
bibliotecas digitais 25/9/2019 O curso pretende trazer aos alunos uma visão geral do planejamento, criação e gestão de 

bibliotecas digitais. Além disso será dada aula prática utilizando software de gestão de repositórios 

19 Workshop Organização da 
informação pessoal 25/9/2019 

Em um mundo com tanta informação, é fundamental se organizar. O curso apresentará técnicas e 
ferramentas para uma organização pessoal eficiente, demonstrando formas de gerenciar 
compromissos (Google Agenda), notas (Evernote) e tarefas (Todoist) 

20 O compartilhamento de dados de 
pesquisa em Repositórios Digitais 25/9/2019 

Apresentação do atual cenário de compartilhamento de dados de pesquisa na América Latina em 
repositórios digitais destacando os seus níveis e particularidades em diferentes áreas do 
conhecimento. Neste contexto, também serão elencadas e mensuradas as características e 
contribuições desses repositórios de dados para o desenvolvimento da Ciência Aberta na América 
Latina 

21 Curso do OJS (Open Journal System) 26/9/2019 A ação proposta visa proporcionar a comunidade acadêmica, editores e profissionais ligados à 
publicação de periódicos eletrônicos da UnB, informações sobre o uso do software OJS (Open 
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Journal System), contribuindo para criação, desenvolvimento e visibilidade das revistas 
institucionais na Universidade de Brasília 

22 Oficina de tirinhas 26/9/2019 Técnicas básicas, elementos, formato e narrativa gráfica 

23 Fórum “tirinhas” 26/9/2019 Utilização do acervo de tirinhas do Espaço POP para propor debates entre os participantes 

24 Oficina de localização de livros na 
estante 26/9/2019 Trata-se de uma oficina educativa com a finalidade de ensinar aos usuários como encontrar os 

documentos no acervo da BCE 

25 Gestão de mídias sociais em 
bibliotecas universitárias 26/9/2019 Criação e gestão de mídias sociais aplicado ao contexto das bibliotecas universitárias; informações 

e dicas de ferramentas de produção de conteúdo 

26 Como fazer artigos científicos 
segundo as normas da ABNT 27/9/2019 

Apresentação de como fazer artigos científicos segundo a normas da ABNT 6022/18; orientações 
gerais sobre escrita científica. 
Objetivo: capacitar alunos e professores para formatar e escrever artigos segundo as normas e 
regras da ABNT 

27 Inclusão informacional e pessoas 
com deficiência visual 27/9/2019 A ação proposta visa discutir temas relacionados à inclusão social de pessoas com deficiência 

visual e, além disso, divulgar produtos e serviços de informação destinados a esta comunidade 

28 ABNT para padronização de 
trabalhos acadêmicos 

27/9/2019 
 

No Brasil, os parâmetros que determinam a padronização de textos acadêmicos são definidos 
através de Normas Técnicas (NT), produzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Sendo necessário a comunidade científica presente na Universidade de Brasília estar apta a 
utilizar as especificações para escrita de trabalhos acadêmicos e demais documentos científicos 
indicados pela ABNT. Para o desenvolvimento de competências que promovam a adoção dos 
critérios da escrita científica a oficina abordará seguintes NTs da ABNT: ABNT NBR 10520:2002, 
ABNT NBR 6023:2002, ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6028:2003, ABNT NBR 6024:2012, 
ABNT NBR 6027:2012 

29 Minicurso de Lettering 27/9/2019 Introdução ao lettering, materiais, anatomia das letras, efeitos e texturas 

30 Introdução ao RPG 27/9/2019 Tipos, sistemas e regras básicas do jogo RPG 

31 Mesas de RPG 27/9/2019 Mestres abrirão mesas do tipo “one-shot” (jogo que inicia e termina no mesmo dia) para os 
participantes jogarem 
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32 Propriedade Intelectual (patentes) 27/9/2019 

Apresentação do conceito de propriedade intelectual, suas categorias e como solicitar registro; 
apresentar as ferramentas disponíveis para busca de itens registrados 
Objetivo: capacitar alunos e professores na importância de registrar uma propriedade intelectual – 
cursos afins: cursos técnicos, engenharias, ecologia, meio ambiente, direito, farmacologia, química, 
administração, biblioteconomia, entre outros 

33 Minitorneio de Xadrez  25/9/2019 Minitorneio, rápido, 20 jogadores, durante 6 horas, em somatória de vitórias, mesas livres. 
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18. CLUBE DE LEITURA 

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

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

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

com usuários/as, comunidade externa e servidores/as. 

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

reunião com duração de cerca de uma hora, onde pontos de vista, percepções e 

questões literárias são levantados e discutidos livremente com apoio de mediação 

de um/a dos/as colaboradores/as da biblioteca. Os objetivos do clube são: ler e 

debater mensalmente um livro; promover a divulgação da prática da leitura entre a 

comunidade universitária e externa; ampliar o uso do acervo de livros da BCE; 

incentivar a análise crítica das obras; ler autoras e autores de diferentes regiões do 

Brasil e mundo; ampliar os serviços da BCE; promover o acesso à informação e 

exercer a democracia.  

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

de treinamento nº 148, que fica no 1º subsolo da BCE − com exceção dos meses de 

julho e dezembro. A escolha dos livros é feita em três etapas: a coordenação do Clube 

pré-indica seis títulos seguindo um estilo literário ou um tema específico; esse 

conjunto de indicações vai para a página oficial da BCE no Facebook e Instagram, na 

qual é aberta a votação ao público; os três livros mais votados no Facebook são 

levados para a próxima reunião e os presentes elegem a obra a ser lida na próxima 

rodada. 

Em 2019 foram realizadas 10 reuniões, conforme quadro a seguir. 

Quadro 47 - Reuniões do Clube de Leitura realizadas em 2019 

Livros 
Data Nº 

participantes Título Autor/a 
O iluminado Stephen King 31/01 15 

O morro dos ventos uivantes Emily Bronte 28/2 16 
Memórias de minhas putas tristes Gabriel Garcia Marquez 28/3 26 

O quinze Rachel de Queiroz 25/4 20 
Electra Eurípedes 31/5 11 

Primeiras estórias Guimarães Rosa 27/6 14 
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O sol é para todos Harper Lee 29/8 21 
As meninas Lygia Fagundes Telles 26/9 10 

Histórias extraordinárias Edgar Allan Poe 31/10 12 

Hibisco roxo Chimamanda Ngozi 
Adichie 28/11 17 

TOTAL 162 

 

19. CINECLUBE BCE 

A criação da Universidade de Brasília em 1962 vai ao encontro do sonho da 

Nova Capital, proporcionando o surgimento de projetos ousados. Um deles foi a 

criação do Curso de Cinema na UnB naquele mesmo ano. A UnB sempre estimulou o 

debate e a produção da arte cinematográfica e nesse cenário surgiram vários 

Cineclubes no Distrito Federal com a participação de docentes, discentes e 

comunidade externa. 

A BCE, com o intuito de resgatar esses movimentos cineclubistas, reativou o 

seu Cineclube, que, de 2006 a 2008, funcionou como Cineart. Naquele período havia 

sessões uma vez por semana no horário das 12h às 14h. Agora renomeado Cine 

Clube BCE, a proposta é ampliar a exibição de filmes, promover debates e contribuir 

com o conhecimento produzido pela Universidade ao destacar temas que são 

pesquisados dentro da perspectiva cinematográfica. 

O Cine Clube BCE faz parte das atividades do Setor de Coleções Especiais e 

conta com a participação de servidores/as da BCE, discentes, docentes e 

colaboradores/as externos. 

A programação mensal apresenta um tema ou homenagem com exibição de 

filmes e na última quarta-feira do mês é realizada uma roda de conversa sobre os 

filmes exibidos durante o mês. Em 2019 foram feitas 29 sessões, todas no Auditório 

Cassiano Nunes, com um total de 294 participantes, sendo o público médio por 

sessão de aproximadamente 10 pessoas.  

Quadro 48 - Sessões do CineClube BCE realizadas em 2019 

Filme 
Data 

Título Diretor/a 

O sétimo selo Ingmar Bergman 8/5/2019 
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Morangos silvestres Ingmar Bergman 15/5/2019 
A fonte da donzela Ingmar Bergman 22/5/2019 

O olho do diabo Ingmar Bergman 29/5/2019 
E sua mãe também Alfonso Cuarón 5/6/2019 

Filhos da Esperança Alfonso Cuarón 12/6/2019 
Gravidade Alfonso Cuarón 19/06/2019 

Roma Alfonso Cuarón 26/6/2019 
Sideways Alexander Payne 3/7/2019 

Família Rodante Pablo Trapero 10/7/2019 

Whisky Juan Pablo Rebella & Pablo 
Stoll 17/7/2019 

A pequena Miss Sunshine Jonathan Dayton & Valerie 
Faris 24/7/2019 

Na natureza selvagem Sean Penn 31/7/2019 
O homem que virou suco João Batista de Andrade 7/8/2019 
Eles não usam Black-Tie Leon Hirszman 14/8/2019 

Cinema, aspirinas e urubus Marcelo Gomes 21/8/2019 
Um homem chamado Ove Hannes Holm 4/9/2019 

Gosto de Cereja Abbas Kiarostami 11/9/2019 
As vantagens de ser invisível Stephen Chbosky 18/9/2019 

Elena 
* Debate sobre os filmes exibidos e a Campanha 

Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio 

 
Petra Costa 25/9/2019 

Sublime Obsessão Douglas Sirk 2/10/2019 
Chamas que não se apagam Douglas Sirk 9/10/2019 

Tudo que o céu permite Douglas Sirk 16/10/2019 
Palavras ao vento Douglas Sirk 23/10/2019 

Desejo Atroz Douglas Sirk 30/10/2019 
El reflejo Everlane Moraes 6/11/2019 

Mulheres de Barro 
*Debate com a diretora com temática  

do mês da Consciência Negra 

 
Edileuza Penha de Souza 6/11/2019 

Café com canela Ari Rosa & Glenda Nicácio 13/11/2019 
Raça Joel Zito Araújo 20/11/2019 

Bróder Jeferson Dê 27/11/2019 

 

20. METAS 2020 

 

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

● implementar a “Solução Tecnológica” RFID nos acervos e serviços do 

SiB-UnB e BCE; 
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● otimizar os serviços de atendimento e de circulação de materiais do 

SiB-UnB e BCE; 

● lançar novos editais de aquisição de bibliografia básica e 

complementar; 

● aplicar a metodologia de desfazimento de acervos do SiB-UnB e BCE; 

● gerar coleções digitais da BCE e da UnB; 

● publicar a Política de Desenvolvimento de Coleções, que visa orientar 

e padronizar as decisões sobre o processo de formação e de 

desenvolvimento do acervo do SiB-UnB e BCE; 

● aprovar regimento interno para consolidação da estrutura 

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

● intensificar os serviços de extensão da BCE; 

● dar prosseguimento ao aperfeiçoamento nos mecanismos e processos 

de integração das bibliotecas que compõem o SiB-UnB; 

● aperfeiçoar as estratégias de povoamento do Repositório 

Institucional da UnB, por meio da integração entre banco de dados; 

● implantar o Programa de Aprendizagem Informacional do SiB-UnB e 

BCE; 

● disponibilizar treinamentos para capacitação de usuários em meio 

digital; 

● realizar melhorias de infraestrutura no prédio da BCE. 
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