SISBI/UFU:
TEXTO
INSTITUCIONAL

2021
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

2021
FICHA TÉCNICA
Universidade Federal de Uberlândia
Valder Steffen Júnior
Reitor
Carlos Henrique Martins da Silva
Vice-reitor
Clésio Lourenço Xavier
Chefe de Gabinete
Darizon Alves de Andrade
Pró-reitor da Pró-reitoria de Planejamento e Administração
Márcio Magno Costa
Pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Carlos Henrique de Carvalho
Pró-reitor da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Kárem Cristina de Sousa Ribeiro
Pró-reitor da Pró-reitoria de Graduação
Hélder Eterno da Silveira
Pró-reitor da Pró-reitoria de Extensão e Cultura
Elaine Saraiva Calderari
Pró-reitora da Pró-reitoria de Assistência Estudantil
João Jorge Ribeiro Damasceno
Prefeito Universitária
Maira Nani França Moura Goulart
Diretora do Sistema de Bibliotecas
Bianca Lorrani dos Reis (mar.) / Tiago Leite Pinto (abr./dez.)
Coordenador(a) da Divisão de Atendimento ao Usuário
Joilsa Fonseca Oliveira / Rejâne Maria da Silva (pro tempore)
Coordenadora da Divisão de Processamento Técnico
Daniela Fátima Mendonça Melo
Coordenadora da Divisão de Informatização

SUMÁRIO
BREVE HISTÓRICO ..................................................................................... 4
INFRAESTRUTURA .................................................................................... 4
Biblioteca Central Santa Mônica .......................................................................................................... 4
Biblioteca Setorial Umuarama .............................................................................................................. 5
Biblioteca Setorial Educação Física ....................................................................................................... 5
Biblioteca Setorial Educação Básica ...................................................................................................... 6
Biblioteca Setorial do Pontal ................................................................................................................. 6
Biblioteca Setorial Monte Carmelo ....................................................................................................... 7
Biblioteca Setorial Patos de Minas........................................................................................................ 7
Biblioteca Setorial Hospital de Clínicas ................................................................................................. 8
Biblioteca Setorial Glória....................................................................................................................... 8

GESTÃO DE PESSOAS ................................................................................ 9
POLÍTICA DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO ............................. 10
Processamento técnico do acervo ...................................................................................................... 13
Acervo digital ...................................................................................................................................... 14

SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACERVO E AUTOSSERVIÇOS ........................ 17
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS .......................................... 17
SERVIÇOS OFERECIDOS ........................................................................... 17
Comunidade acadêmica ...................................................................................................................... 17
Comunidade em geral ......................................................................................................................... 18

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E PARCERIAS ............................................... 19

BREVE HISTÓRICO
A Biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia foi criada em 1976, com a junção dos acervos
bibliográficos de oito faculdades isoladas da cidade, cuja incorporação foi concluída em 1978. Em 1989,
foi criado o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia (SISBI/UFU), centralizando
todas as atividades de aquisição e processamento técnico na Biblioteca Central Santa Mônica, incluindo
a administração. O SISBI/UFU, com 12.317,24m² de área total, é composto por nove bibliotecas que
atendem toda a comunidade acadêmica da UFU e ao público em geral das cidades Uberlândia,
Ituiutaba, Patos de Minas, Monte Carmelo e região.

Para mais informações, acesse o Vídeo Institucional SISBI/UFU.

INFRAESTRUTURA
Biblioteca Central Santa Mônica
A Biblioteca Central Santa Mônica (BCMON) foi a primeira grande biblioteca da UFU construída
(5.735m2), inaugurada no dia 7 de novembro de 1991, para receber os acervos das primeiras faculdades
assentadas no campus Santa Mônica, sendo: Faculdade de Engenharias (Elétrica, Mecânica, Civil e
Química), Faculdade de Direito, Faculdade de Artes, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Ciências
Econômicas e Faculdade de Administração. Seu acervo é composto por obras na área de Ciências Exatas
e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes.
Seu prédio possui três pisos com mesas de estudo coletivo e estudo individual; cabines individuais; salas
de estudo em grupo; sala de videoconferência; ambiente de imagem e som; sala de treinamento; hall
interno para exposições; sala de audiovisual; salas de estudo em grupo; espaço Biblioteca de
Tecnologias Assistivas; ilha de acesso ao catálogo; ilha de pesquisa com computadores conectados à
internet e salas de estudo 24 horas. Conta ainda com sistemas de autoempréstimo e autodevolução.
Quanto à acessibilidade, a BCMON possui elevadores, espaço para atendimento acessível,
entrada/saída com vão livre acessível e ambientes adequados para movimentação, deslocamento e
circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
BIBLIOTECA CENTRAL SANTA MÔNICA
além de mobiliário, bebedouros e banheiros acessíveis. Há
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bloco 3C
uma constante preocupação da equipe técnica em
38400-902 -Uberlândia - MG
disponibilizar plataformas e programas acessíveis para que
Telefone: (34) 3239-4270 / 3239-4141
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pessoas com deficiência naveguem e utilizem os serviços oferecidos, com autonomia. Quanto à
acessibilidade tecnológica, são disponibilizados leitores de tela para pessoas com deficiência visual e
teclado virtual, além de scanner planetário para digitalização de material informacional.

Biblioteca Setorial Umuarama
A segunda unidade informacional da UFU em dimensão (3.988m²) é a Biblioteca Setorial Umuarama
(BSUMU), construída no mesmo período da Biblioteca Central Santa Mônica e inaugurada em 12 de
novembro de 1991. Essa biblioteca recebeu os acervos das faculdades, até então, existentes no campus
Umuarama: Medicina, Medicina Veterinária e Agronomia. Seu acervo é composto por obras na área de
Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Ciências da Saúde.
Em seus três pisos, estão dispostos assentos em grupo e individual; sala de treinamento; hall interno
para exposições; ilha de pesquisa com computadores conectados à internet; ilha de acesso ao catálogo;
salas de estudo em grupo; salas de estudo 24 horas e sala de videoconferência. Conta ainda com
sistemas de autoempréstimo e autodevolução.
Quanto à acessibilidade, a BSUMU possui elevadores, espaço para atendimento acessível,
entrada/saída com vão livre acessível e ambientes adequados para movimentação, deslocamento e
circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de mobiliário, bebedouros e
banheiros acessíveis. Há uma constante preocupação da equipe técnica em disponibilizar plataformas
e programas acessíveis para que pessoas com deficiência naveguem e utilizem os serviços oferecidos,
com autonomia. Quanto à acessibilidade tecnológica, são
BIBLIOTECA SETORIAL UMUARAMA
disponibilizados leitores de tela para pessoas com deficiência
Av. Amazonas s/n - Bloco 4G
visual e teclado virtual, além de scanner planetário para
38400-902 - Uberlândia - MG
digitalização de material informacional.
Telefone: (34) 3225-8197 / 3225-8196

Biblioteca Setorial Educação Física
A Biblioteca Setorial Educação Física (BSFIS) foi inaugurada no dia 6 de dezembro de 1990, para receber
o acervo da área das Ciências da Saúde vindo da única faculdade existente àquela época no referido
campus, a Faculdade de Educação Física; atualmente, é nomeada Faculdade de Educação Física e
Fisioterapia, após a abertura do curso de Fisioterapia
Em seus 267m2 constam baias individuais e espaço para estudo em grupo; espaço para exposições; ilha
de pesquisa com computadores conectados à internet e ilha de acesso ao catálogo.
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Quanto à acessibilidade, a BSFIS possui rampa de acesso com corrimão, espaço para atendimento
acessível, entrada/saída com vão livre acessível e ambientes adequados para movimentação,
deslocamento e circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de mobiliário e
bebedouros acessíveis e sinalização visual. Há uma constante preocupação da equipe técnica em
disponibilizar plataformas e programas acessíveis para que
BIBLIOTECA SETORIAL EDUCAÇÃO FÍSICA
pessoas com deficiência naveguem e utilizem os serviços
Rua Benjamim Constant, 1.286 – Bloco 1H
oferecidos, com autonomia. Quanto à acessibilidade
38400-902 - Uberlândia - MG
Telefone: (34) 3218-2930
tecnológica, os computadores possuem teclado virtual.

Biblioteca Setorial Educação Básica
Com 250m2, a Biblioteca Setorial Educação Básica (BSESB) foi inaugurada no campus Educação Física
da UFU em dezembro de 1988. Atualmente, para atender as demandas da educação infantil, do ensino
fundamental e da educação de jovens e adultos, a biblioteca possui assentos em grupo e individual;
espaço para exposições; ilha de acesso ao catálogo e salas de oficinas de competência em informação.
No que se refere à acessibilidade, há rampa de acesso tanto para se chegar à BSESB, instalada dentro
da Escola de Educação Básica, quanto dentro da própria biblioteca. O espaço para atendimento conta
com entrada/saída com vão livre acessível e ambientes adequados para movimentação, deslocamento
e circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de mobiliário, bebedouros,
banheiros acessíveis e sinalização visual. Há uma constante
BIBLIOTECA SETORIAL ESCOLA BÁSICA
preocupação da equipe técnica em disponibilizar
Rua Adutora São Pedro, 40 - Bloco 1N
plataformas e programas acessíveis para que pessoas com
Bairro Aparecida
deficiência naveguem e utilizem os serviços oferecidos, com
38400-902 - Uberlândia - MG
Telefone: (34) 3218-2906
autonomia. Quanto à acessibilidade tecnológica, os
computadores possuem teclado virtual.

Biblioteca Setorial do Pontal
A Biblioteca Setorial do Pontal (BSPON) foi instalada em maio de 2007 na cidade de Ituiutaba para
subsidiar as demandas de informação da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP). Foi criada
no âmbito do programa de expansão da UFU no Pontal do Triângulo Mineiro para atender aos cursos
de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Física, Geografia, História, Química e
Pedagogia e, posteriormente, os de Serviço Social e Engenharia de Produção. Após algumas mudanças,
desde 2011 está instalada no prédio multiuso, construído no complexo da FACIP.
Além do acervo nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e
Ciências Sociais Aplicadas, a BSPON em seus 580m2 oferece assentos para estudo individual e em grupo;
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espaço para exposições; ilha de pesquisa com computadores conectados à internet e ilha de acesso ao
catálogo. Conta ainda com sistemas de autoempréstimo e autodevolução.
Quanto à acessibilidade, a BSPON possui espaço para atendimento acessível, entrada/saída com vão
livre acessível e ambientes adequados para movimentação, deslocamento e circulação de pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, além de mobiliário, bebedouros acessíveis e sinalização visual. Há
uma constante preocupação da equipe técnica em disponibilizar plataformas e programas acessíveis
para que pessoas com deficiência naveguem e utilizem os serviços oferecidos, com autonomia. Quanto
à acessibilidade tecnológica, são disponibilizados leitores de
BIBLIOTECA SETORIAL DO PONTAL
tela para pessoas com deficiência visual e teclado virtual,
Rua 20, 1.600 – Bloco 1D - Bairro Tupã
além de scanner planetário para digitalização de material
38.304-402 - Ituiutaba – MG
informacional.
Telefone: (34) 3271-5257

Biblioteca Setorial Monte Carmelo
A Biblioteca Setorial Monte Carmelo (BSMTC) foi estabelecida, em abril de 2011, para subsidiar as
demandas de informação do campus criado em 2010, com a oferta dos cursos de Agronomia, Sistema
de Informação e Engenharia de Agrimensura e Cartografia. Os cursos de Geologia e Engenharia Florestal
tiveram início no primeiro semestre do ano letivo de 2015. Em julho de 2014, a biblioteca com 648,02m2
foi transferida para um prédio multiuso no novo campus de Monte Carmelo.
Além do acervo nas áreas de Ciências Exatas e da Terra e Ciências Agrárias, possui mesas de estudo
individual; salas de estudo em grupo; espaço para exposições; ilha de acesso ao catálogo; ilha de
pesquisa com computadores conectados à internet e ilha multimídia.
Quanto à acessibilidade, a BSMTC possui espaço para atendimento acessível, entrada/saída com vão
livre acessível e ambientes adequados para movimentação, deslocamento e circulação de pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, além de mobiliário, bebedouros, banheiros acessíveis e sinalização
visual. Há uma constante preocupação da equipe técnica em
BIBLIOTECA SETORIAL MONTE CARMELO
disponibilizar plataformas e programas acessíveis para que
Rodovia LMG-746, KM 1, Bloco 1AMC
pessoas com deficiência naveguem e utilizem os serviços
38.500-000 - Monte Carmelo - MG
Fone: (34) 3810-1018
oferecidos com autonomia. Quanto à acessibilidade
tecnológica, os computadores possuem teclado virtual.

Biblioteca Setorial Patos de Minas
Do mesmo modo que a BSMTC, em abril de 2011, a Biblioteca Setorial Patos de Minas (BSPAT) foi
criada para subsidiar as demandas informacionais dos cursos: Biotecnologia, Engenharia de Alimentos
e Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. A princípio, essa unidade foi instalada no prédio do
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Centro Administrativo do campus, conhecido como Palácio de Cristais. Com a necessidade de ampliação
do espaço, a biblioteca passou a ocupar 166,80m² do Prédio Pavonianos, a partir de março de 2018.
Além do acervo nas áreas de Ciências Biológicas e Engenharias, a biblioteca tem espaços para estudo
individual e em grupo; ilha de pesquisa com computadores conectados à internet e ilha de acesso ao
catálogo.
Quanto à acessibilidade, a BSPAT possui espaço para atendimento acessível e ambientes adequados
para movimentação, deslocamento e circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,
além de mobiliário acessível e sinalização visual. Há uma constante preocupação da equipe técnica em
disponibilizar plataformas e programas acessíveis para que
BIBLIOTECA SETORIAL PATOS DE MINAS
pessoas com deficiência naveguem e utilizem os serviços
Rua Padre Pavoni, nº 294 - Bairro Rosário
oferecidos, com autonomia. Quanto à acessibilidade
Patos de Minas-MG - CEP 38701-002
Telefone: (34) 3825-8871
tecnológica, os computadores possuem teclado virtual.

Biblioteca Setorial Hospital de Clínicas
A Biblioteca Setorial Hospital de Clínicas (BSHCU) “Professor Ivan Miranda Vieira” foi inaugurada em
21 de novembro de 2012 com a finalidade de atender aos residentes, docentes, médicos, enfermeiros
e demais profissionais da saúde.
Instalada em 30,3m2 dentro Hospital das Clínicas no Campus Umuarama, atualmente, sua gestão é
compartilhada com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Além do acervo nas áreas
das Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, disponibiliza espaço de estudo em grupo e baias de estudo
individual; ilha de pesquisa com computadores conectados à internet e acesso ao catálogo.
Quanto à acessibilidade, a biblioteca possui mobiliário acessível e sinalização visual. Há uma constante
preocupação da equipe técnica em disponibilizar plataformas e programas acessíveis para que pessoas
com deficiência naveguem e utilizem os serviços com autonomia. Quanto à acessibilidade tecnológica,
os computadores possuem teclado virtual.

BIBLIOTECA SETORIAL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Avenida Pará, nº 1720 - Sala 21 - Bloco 2M
38405-382 - Uberlândia - MG
Telefone: (34) 3218-2451

Biblioteca Setorial Glória

A Biblioteca Setorial Glória (BSGLO) é a mais recente
unidade do SISBI/UFU, construída em agosto de 2018,
para subsidiar as demandas de informação do Campus Glória, criado em 2016, para abrigar os cursos
de Agronomia, Zootecnia, Engenharia Ambiental, Medicina Veterinária, Engenharia Mecânica,
Engenharia Mecatrônica, Engenharia Aeronáutica, sendo que alguns desses estão funcionando
parcialmente no referido campus.
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Além do acervo nas áreas de Ciências Agrárias e Engenharias, em seu espaço de 648,02m² constam
ambientes de estudo individual e em grupo; sala de treinamento; espaço para exposições; ilha de
pesquisa com computadores conectados à internet; Ilha multimídia; ilha de acesso ao catálogo e salas
de estudo em grupo.
Quanto à acessibilidade, a BSGLO possui espaço para atendimento acessível, entrada/saída com vão
livre acessível e ambientes adequados para movimentação, deslocamento e circulação de pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, além de mobiliário, bebedouros, banheiros acessíveis e sinalização
visual. Há uma constante preocupação da equipe técnica em disponibilizar plataformas e programas
acessíveis para que pessoas com deficiência naveguem
BIBLIOTECA SETORIAL GLÓRIA
e utilizem os serviços oferecidos com autonomia.
BR 050, Km 78, - Bloco 1CCG
Quanto à acessibilidade tecnológica, os computadores
Campus Glória - Uberlândia-MG - CEP 38410-337
Telefone: (34) 2512-6613 / 2512-6614
possuem teclado virtual.

GESTÃO DE PESSOAS
O quadro de pessoal do SISBI/UFU é formado por servidores UFU técnico-administrativos em educação:
bibliotecários; assistentes em administração, assistente de aluno, auxiliares em administração, técnicos
em restauração, técnicos de tecnologia da informação, analista de tecnologia da informação, técnicos
em assuntos educacionais e copeiro. Também possui estagiários e colaboradores terceirizados nas
funções de recepcionistas (IBRAPP), agentes de portaria (Village, Santa Fé), movimentador de cargas
(Ser Prime), bibliotecário, recepcionista e técnico em secretariado (EBSERH) que atuam na área
administrativa, serviços técnicos e atendimento ao público para utilização do acervo e serviços
disponíveis.
Além da gestão horizontal (direção, coordenação, gerentes e chefes), desde março de 2021 foi
implantada a gestão compartilhada, por meio da criação de comitês, comissões e grupos de trabalho,
para contribuir com a diretoria do SISBI/UFU no processo de tomada de decisão, elaboração e
desenvolvimento de projetos, criação/atualização de procedimentos e atos normativos, entre outras
atribuições, fortalecendo a integração de toda equipe na gestão.

Para conhecer a estrutura organizacional do SISBI/UFU,
acesse este link
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O SISBI/UFU também possui representatividade em comitês e comissões institucionais, a saber:









Comitê de Monitoramento a Covid-19
Comissão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Comitê Governança Digital
Comissão do Plano de Dados Abertos do Comitê Governança Digital
Comissão do Plano de Transformação Digital do Comitê Governança Digital
Comissão Gestora do Portal de Periódicos da UFU
Comissão Permanente de Centros de Documentação, Memória e Arquivos da UFU
Comissão Própria de Avaliação
Subcomissão de Projetos da Biblioteca de Obras Raras

POLÍTICA DE EXPANSÃO E
ATUALIZAÇÃO DO ACERVO
O processo de formação e o desenvolvimento do acervo são realizados por meio de políticas definidas
pela Comissão de Gestão e Preservação do Acervo do Sistema de Bibliotecas em parceria com
representantes da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, dos
cursos técnicos, de graduação e programas de pós-graduação da universidade, visando o crescimento
planificado, qualitativo – adequado às atividades de ensino, pesquisa, extensão – e quantitativo – de
acordo com o uso e disponibilidade do acervo –, atendendo às exigências do Ministério da Educação
(MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Consulte nossa Política de formação e desenvolvimento do acervo
do SISBI/UFU na íntegra
O acervo das Bibliotecas UFU é formado por material informacional adquirido por compra/assinatura e
doação. Toda aquisição por compra é realizada a partir das solicitações formalizadas, via Sistema de
Gerenciamento de Aquisição de Material Informacional - SIGAMI, pelos docentes da instituição e
estudantes, representantes dos Diretórios Acadêmicos, observando a coerência bibliográfica,
considerando a atualização e os aspectos teórico-práticos da formação.
O SIGAMI é um software desenvolvido pelo SISBI/UFU em parceria com o Centro de Tecnologia da
Informação da universidade. É um sistema único, integrado e modular para o gerenciamento dos
processos de aquisição de material informacional das bibliotecas. Dentre as suas funções, destacamse: possibilitar solicitações on-line de material informacional; permitir ao solicitante o cadastro remoto
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no sistema de solicitação; manter histórico de intervenções no sistema, identificando o usuário, data e
horário; permitir acesso ao sistema por grupos de usuários e/ou individual; acompanhar as etapas do
processo de aquisição desde a solicitação até o acervamento; criar um cadastro de doadores e gerenciar
a oferta de doações; migrar dados de softwares de aquisição e de gerenciamento do acervo e emitir
relatórios administrativos, estatísticos e operacionais.
O serviço referente à doação de material informacional objetiva a complementação do acervo das
bibliotecas. As doações recebidas para compor o acervo do SISBI/UFU são realizadas via Doações
gov.br, sistema de Doações do governo federal. Todo material oferecido ao Sistema de Biblioteca é
previamente analisado, visando o crescimento qualitativo e quantitativo do acervo, de acordo com as
políticas locais adotadas.
Além de livros impressos, em meio eletrônico e digitais, o acervo do SISBI/UFU é constituído por
periódicos, partituras, normas técnicas, CDs, DVDs, peças teatrais, catálogos de arte, entre outros tipos
de materiais (Quadro 1). Vale ressaltar que 60% do acervo do SISBI/UFU é de títulos virtuais, sem
considerar a produção científica disponível no Repositório Institucional.

Quadro 1 – Acervo processado do SISBI/UFU

Fonte: Dados estatísticos PIDE, 2021.

O acervo também é composto por coleções especiais, doadas por autores e pesquisadores renomados,
bibliófilos, personalidades, entre outros: Coleção Especial e de Obras Raras, Coleção Especial Dr. Jacy
de Assis, Coleção Especial Aricy Curvello, Coleção Especial Antonio Mercado Neto, Coleção Especial
Litto, Coleção Especial Dr. Kerr, Coleção Especial Homero Santos, Coleção Especial Dr. Hélio Benício,
Coleção Especial José Renato Bezerra de Melo, Coleção Especial Geraldo França de Lima, Coleção
Memória UFU, Coleção Textos e Cartazes de Teatro.
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O acervo de cada biblioteca é formado de acordo com as áreas de conhecimento do campus onde a
biblioteca está alocada, exceto quando o docente justifica a necessidade de realocação do material
informacional para outra biblioteca, visando facilitar o acesso do estudante.

Consulte os dados de acervo por biblioteca no Anuário 2021 na
página na UFU
Para atender as necessidades de informação dos docentes, discentes e técnicos administrativos,
colaborando com o trinômio ensino, pesquisa e extensão da instituição, foram definidos os seguintes
critérios para o desenvolvimento e atualização do acervo do SISBI/UFU: estabelecer critérios para
seleção das obras, observando a quantidade e a qualidade, de acordo com as características e
necessidades dos cursos; atualizar permanentemente o acervo, permitindo seu crescimento e
equilíbrio; estabelecer prioridades e prazos para a aquisição do material informacional; direcionar,
racionalizar e gerenciar os recursos financeiros; traçar diretrizes para a avaliação das coleções e definir
políticas para o descarte do material.
Quanto à formação do acervo, o material informacional deve ser selecionado de acordo com os
seguintes critérios: adequação do currículo acadêmico às linhas de pesquisa da instituição; qualidade e
atualização do conteúdo; quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção;
cobertura/tratamento do assunto; custo/benefício justificável; idioma acessível; usuários potenciais;
condições físicas do material; publicações originais; formato compatível com equipamentos existentes;
se periódicos, que não estejam disponíveis on-line com acesso gratuito e estejam indexados em alguma
base de dados, com boa conceituação do Qualis CAPES.
Para garantir um crescimento do acervo de forma racional e equilibrada é necessário adotar critérios
de desenvolvimento quantitativo e qualitativo. Além da divulgação constante dos prazos para aquisição
de material informacional e do monitoramento às solicitações encaminhadas pelas unidades
acadêmicas por parte do SISBI/UFU, o desenvolvimento qualitativo do acervo envolve o compromisso
dos solicitantes em manter atualizadas as bibliografias básica e complementar indicadas no Projeto
Pedagógico de Curso (PPC), validado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE); formalizar as solicitações
pelo SIGAMI e assegurar a atualização das edições das obras existentes no acervo.
O SISBI/UFU orienta quanto à elaboração e/ou ao ajuste das fichas dos componentes curriculares
integrantes dos PPCs, oferecendo o serviço de análise quantitativa1 e qualitativa das bibliografias, de
acordo com as orientações do Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e A

1

Quantidade de exemplares por biblioteca.
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Distância do MEC, para autorização e reconhecimento e, ainda para, renovação de reconhecimento.
Essa atividade iniciou por meio da parceria do SISBI/UFU com a Divisão de Projetos Pedagógicos (DIPED)
da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), firmada em setembro de 2013. O PPC deve estar
referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada
bibliografia básica e complementar da Unidade Curricular (UC), entre o número de vagas autorizadas
(do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou
assinatura de acesso) disponível no acervo.
Os instrumentos do MEC determinam que o acervo das bibliografias básica e complementar deve estar
adequado e atualizado em relação à natureza das UCs e ao conteúdo dos PPCs. Para os títulos virtuais,
a universidade deve garantir o acesso físico, com instalações e recursos tecnológicos que atendam à
demanda e à oferta ininterrupta, via internet, bem como ferramentas acessíveis e soluções de apoio à
leitura, estudo e aprendizagem. Sobre os periódicos, o acervo deve possuir exemplares ou assinaturas
de acesso virtual de títulos especializados que complementam o conteúdo administrado nas UC. Os
instrumentos estabelecem ainda que o acervo deve ser gerenciado de modo a atualizar a quantidade
de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência
para a garantia do acesso e do serviço.
As obras extraviadas ou danificadas devem ser repostas de acordo com os critérios estabelecidos pelo
SISBI/UFU, levando-se em conta a demanda, importância e valor do título, número de exemplares
existentes, cobertura do assunto por outros títulos e possibilidade de aquisição de outro título similar
atualizado, no caso de substituição de obra esgotada.
O acervo do SISBI/UFU está em constante avaliação, por meio de métodos quantitativos e qualitativos,
assegurando o cumprimento de sua missão institucional. O descarte/baixa do material informacional
ocorre após uma criteriosa análise quantitativa e qualitativa, fundamentado na política de formação e
desenvolvimento do acervo. Na análise qualitativa observa-se, principalmente, a inadequação do
conteúdo à instituição, as condições físicas irrecuperáveis, a desatualização de seu conteúdo e o
número excessivo de exemplares versus baixa demanda.
As obras sem utilização, antes de serem descartadas, ficam armazenadas na sala de remanejamento
por um período de cinco anos. Caso algum usuário manifeste interesse (empréstimo domiciliar ou
consulta local) por algum título desta coleção, a obra é devolvida para o acervo circulante.

Processamento técnico do acervo
O SISBI/UFU iniciou o processo de automação do acervo em 1994, com a implementação do software
VIRTUA, até agosto de 2017, quando contratou o software SophiA da empresa Prima. Este sistema
multiusuário gerencia os serviços automatizados de catalogação, consulta, circulação e estatística. Em
maio de 2018, foi disponibilizado o App SophiA Biblioteca para consultas, renovações e reservas. Por
meio do SophiA, os usuários podem consultar o catálogo de acervo, realizar autogestão de renovações
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e reservas de material informacional, além de receber notificações, via e-mail,
disponibilidade/expiração de reservas, empréstimos realizados e alertas de vencimento.

de

O processamento técnico de todo acervo é realizado de acordo com padrões internacionais de
qualidade, tais como: Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2), 2ª edição revisada 2002; tabela
de Classificação Decimal Universal (CDU); Formato Marc 21 (padronização para representação
descritiva automatizada de documentos) e Cabeçalho de Autoridades, nomes e assuntos, controlados
pela Biblioteca Nacional (BN) e Library of Congress (LC). Em outubro de 2021, o SISBI/UFU adquiriu o
RDA Toolkit, um produto on-line integrado, que permite interação com documentos e recursos
relacionados à catalogação, incluindo o Resource Description and Access (RDA). O RDA é um pacote de
elementos de dados, diretrizes e instrução pra criação de metadados de recursos de bibliotecas criado
com o objetivo de substituir o Código de Catalogação Anglo-Americano vigente. Os detentores do RDA
Toolkit são a American Library Association, a Canadian Federation of Library Associations e a CILIP: the
Chartered Institute of Library and Information Professionals.

Acervo digital
Além do acervo físico, o SISBI/UFU também disponibiliza acesso virtual a e-books, periódicos
eletrônicos, banco de peças teatrais, bases de dados referenciais e textuais e plataformas de livros
eletrônicos e de normas técnicas, de acesso público e/ou restrito, por meio do ID UFU ou nos
computadores conectados aos IPs da UFU.
Desde 2016, o SISBI/UFU disponibiliza o acesso à produção científica da comunidade acadêmica no
Repositório Institucional da UFU (Ducere), via software DSpace, com o objetivo de armazenar,
preservar e disseminar a memória institucional, contribuir com a legislação de acesso aberto
àinformação e proporcionar maior visibilidade às produções científicas, técnicas, culturais, artísticas,
administrativas e tecnológicas da Universidade. Dentre os documentos disponibilizados no RI/UFU,
destacam-se: trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de conclusão de residência, dissertações,
teses, livros eletrônicos, entre outros documentos. Os pesquisadores UFU que submetem suas
publicações no Repositório Institucional têm seus registros bibliográficos vinculados ao Open
Researcher and Contributor ID (ORCID), identificador persistente único e gratuito de pesquisadores,
analistas e acadêmicos.
O Portal de Periódicos da Universidade Federal de Uberlândia (PPUFU) reúne mais de 40 periódicos
científicos, extensionistas e/ou artísticos editados e produzidos no âmbito da universidade, por meio
do software livre OJS, visando apoiar a qualificação e dar visibilidade às publicações acadêmicas
(resultantes da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão) nele hospedadas, garantindo o
livre acesso à comunidade científica nacional e internacional.
A Biblioteca Digital de Peças Teatrais (BDTeatro) é uma biblioteca digital do Banco de Textos Sandro
Polloni desenvolvida em parceria com o Departamento de Música e Artes Cênicas e a Faculdade de
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Computação da UFU, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). O
objetivo desse projeto é o desenvolvimento de uma metodologia para preservação, armazenamento,
formatação e disponibilização do banco de textos teatrais em formato eletrônico.
O Portal Capes disponibiliza gratuitamente acesso ao acervo de quase 50 mil títulos com texto completo
e centenas de bases diversas (patentes, livros, enciclopédias, normas técnicas, estatísticas, conteúdo
audiovisual, entre outros materiais). O acesso ao conteúdo assinado pelo Portal de Periódicos da CAPES
é disponibilizado para a comunidade acadêmica fora da faixa de IP da instituição por meio da
Comunidade Federada Integrada (CAFe).
A base de dados Eletronic Books (e-Books) Academic Collection da Ebsco constitui uma ampla coleção
em texto completo de livros eletrônicos que abrange todas as áreas de conhecimento. A coleção
envolve todas as áreas com títulos por área do conhecimento do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), incluindo títulos dos principais editores
universitários, sendo os títulos distribuídos nas áreas a saber: Ciências Aplicadas, Ciências Agrárias,
Ciências Biológicas, Humanidades e Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharia e
Computação e Literatura e Artes.
A Revista dos Tribunais Online é uma solução da Thomson Reuters que reúne em uma única plataforma
doutrinas essenciais, jurisprudência, legislação federal, estadual e municipal, súmulas, periódicos,
pareceres/soluções práticas, códigos comentados, entre outros documentos na área do direito. O
acesso pode ser realizado via IP para até 1.800 usuários.
Por meio da Naxos Digital Services, representada no Brasil pela Clássicos Editorial, é possível acessar a
Naxos Music Library (20 acessos simultâneos); Naxos Spoken Word Library (15 acessos simultênos) e
Naxos Sheet Music Library (Full Time Enrollment, 2.000 ou menos). Esses recursos permitem aos usuários
ouvir vários gêneros de música, acessar partituras e audiobooks, realizar pesquisas temáticas e
conhecer vida e obra de renomados compositores. O acesso para audição está disponível na área de
atendimento da Biblioteca Campus Santa Mônica.
A JSTOR: Biologocial Sciences é uma base de dados com conteúdo educacional especializado na área de
Biologia e suas subáreas, disponibilizada pela Dot Lib Representação Editorial. Por meio deste recurso a
comunidade universitária possui acesso remoto, via IP, a artigos sobre biodiversidade, mudanças
climáticas, conservação e biologia experimental à biologia vegetal, botânica sistemática e taxonomia com
coleções de periódicos que contemple as subáreas de botânica, ecologia, zoologia e evolução.
A plataforma de dados Economática permite a análise de investimentos, acompanhando os mercados
de capitais das principais economias da América Latina e dos Estados Unidos. Inclui informações sobre
ações BR, USA, Fundos BR e, de cortesia, títulos públicos BR. Possibilita acesso diretamente pelo Excel,
por meio do complemento de EXCEL ADD_IN. Dentre as ferramentas básicas, destacam-se conversão
de dados dos ativos para moedas estrangeiras automaticamente, mecanismo inteligente de busca e
ativos, exportação de séries históricas. Como opções avançadas, encontram-se DCF_Discounted Cash
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Flow; otimização de carteiras Markowitz e Long and Short. São disponibilizados até 50 pontos de
acessos simultâneos, via IP, nas dependências da UFU.
A base de dados Dynamed Plus da EBSCO apresenta respostas às questões básicas da prática clínica de
forma acessível, clara e concisa de acordo com os princípios da medicina baseada em evidências
científicas. Também proporciona informações qualificadas ao alcance de estudantes, médicos e
professores de maneira muito mais rápida do que os livros e mais concisa do que as revistas.
Adicionalmente, facilita o acesso e diminui o tempo gasto com as pesquisas, bem como possibilita
acesso à base por aplicativo móvel, otimiza o uso por profissionais da área da saúde dentro do Hospital
de Clínicas da UFU e nos campi da UFU.
Em novembro de 2021, o SISBI/UFU passou a disponibilizar o acesso às normas técnicas por meio da
assinatura do sistema digital multiusuário (ABNT Coleção) para disponibilização e gerenciamento de
coleções de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Normas Técnicas Mercosul (NM) e Normas Técnicas da
International Organization for Standardization (NBR ISO) - em inglês e traduzidas, em ambiente Web,
denonimado Target GEDWeb, com recurso de visualização, atualização e impressão. Também permite
monitoramento sem atualização automática do acervo de normas técnicas dos organismos IEC, DIN,
AFNOR, BSI, JIS, ASTM e IEEE. O acesso aos documentos disponíveis no Target GEDWeb se dá por meio
de e-mail institucional (@ufu.br)/senha.
A base de dados UpToDate é uma fonte de informação que permite a pesquisa de informações médicas,
procedimentos e atualizações técnicas na área da saúde, disponibilizada pela Rede Ebserh/MEC. A
plataforma, dedicada à síntese de conhecimentos para utilização de médicos e pacientes, oferece
recomendações de tratamento classificada e embasada em evidência. Abrange diversos tópicos em
diferentes especialidades médicas, inclui páginas de texto, gráficos, resumos, referências e um banco
de dados de medicamentos. O acesso é exclusivo para usuários vinculados ao Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).
Desde 2020, o SISBI/UFU oferece o serviço de busca integrada da EBSCO Discovery Service (EDS),
denominado Inventio, que integra em uma única plataforma de busca todos os recursos informacionais
contratados pela Universidade, como catálogo on-line SophiA (Sapere), Repositório Institucional UFU
(Ducere), Portal de Periódicos da UFU (Legere), plataformas de e-books, Portal de Periódico CAPES,
plataforma de bases de dados assinados pela biblioteca (Naxos, Dynamed, Jstor, etc.), entre outros.
Este recurso permite a interoperabilidade entre os sistemas de acesso aberto ou restrito e viabiliza o
refinamento dos resultados por tipo de documento, data de publicação, idioma, fonte de pesquisa, etc.
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SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACERVO
E AUTOSSERVIÇOS
As bibliotecas possuem sistema de segurança em seus acervos, em conformidade com as normas da
Associação Americana para Deficientes (ADA), com alarme luminoso e sonoro. O acervo também está
equipado por um dispositivo de identificação, via radiofrequência (RFID), que agiliza a circulação das
obras, a organização do acervo e o inventário, cuja leitura é realizada por meio do equipamento
Assistente Digital para Bibliotecas (DLA).
O SISBI/UFU também oferece a possibilidade de autogestão dos serviços de empréstimo, devolução e
digitalização das obras, respeitando a lei de direitos autorais, por meio de equipamentos de
autoempréstimo, autodevolução e scanner planetário, disponibilizados a partir de 2013 e, scanner de
mão, a partir de 2017. Em junho de 2013, as Bibliotecas Central Santa Mônica e Setorial Umuarama
foram equipadas com tecnologias de videoconferência, que estão disponíveis para uso por toda
comunidade acadêmica.

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS
ASSISTIVAS
Em agosto de 2019, a Biblioteca Central Santa Mônica foi contemplada com recurso de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público Federal para execução do Laboratório de
Tecnologias Assistivas. Esse espaço de acessibilidade é composto por tecnologias que visam favorecer
acesso à informação pelas pessoas com deficiência visual. Dentre os produtos disponíveis, destacamse os óculos equipados com microcâmera inteligente.

SERVIÇOS OFERECIDOS
Comunidade acadêmica
 Abertura de cadastro;
 Acesso à Internet em dispositivo móvel;
 Acesso remoto às bases de dados nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento e ao
Portal de Periódicos da Capes, via CAFe e/ou Proxy;
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Achados e perdidos;
Análise e parecer das fichas de componentes curriculares dos cursos;
Aquisição de material informacional (SIGAMI);
Atendimento via e-mail (Fale Conosco) e mídias sociais;
Autodevolução;
Autoempréstimo;
Autosserviço de digitalização (Scanner planetário);
Baixa de multa;
Capacitações (visita orientada, bases de dados, normalização, submissão de trabalhos no RI/UFU, serviço
de descoberta, indexação para editores de periódicos científicos, gerenciadores de referência etc.),
incluindo o Programa de Competência em Informação;
Comutação bibliográfica (COMUT);
Consulta ao catálogo on-line (SophiA) e no acervo físico e virtual;
Elaboração de fichas catalográficas (teses e dissertações defendidas na UFU) e publicações da EDUFU
(periódicos, anais de eventos etc.);
Emissão de listagens de acervo;
Emissão de nada consta;
Empréstimo (local, inter e entre bibliotecas), devolução, renovação e reserva de material informacional
e dispositivos móveis (e-reader, netbook, notebook, Ipad, tablet);
Guarda-volumes;
Orientação para normalização de publicações técnico-científicas;
Pesquisa em bases de dados;
Recebimento de doação;
Recebimento de comissões do MEC para avaliação dos cursos;
Restauração de obras do acervo UFU;
Solicitação de ISBN para os selos editoriais UFU e EDUFU;
Validação das submissões de publicações e gerenciamento de coleções no Repositório Institucional;
Vinculação ORCID com Repositório Institucional.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos, consulte o
Regulamento do SISBI/UFU vigente
Comunidade em geral
 Acesso à internet (rede cabeada);
 Acesso remoto às bases de dados nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento e ao
Portal de Periódicos da Capes, via CAFe e/ou Proxy;
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Achados e perdidos;
Atendimento via e-mail (Fale Conosco) e mídias sociais;
Autosserviço de digitalização (scanner planetário);
Consulta ao catálogo on-line (SophiA) e ao acervo físico e virtual;
Comutação Bibliográfica (COMUT);
Guarda-volumes;
Programa de Competência em Informação: capacitação (visita orientada, bases de dados, normalização,
gerenciadores de referência etc.);
 Recebimento de doação.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E
PARCERIAS
O SISBI/UFU mantém parcerias e acordos de cooperação com diversas instituições, visando a partilha
de conhecimento, boas práticas, promoção de pesquisas, fortalecendo sua missão e o seu papel
institucional:
 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): representação no Comitê Brasileiro de Informação e
Documentação (CB-14);
 Biblioteca Regional de Medicina (BIREME): cooperação com o índice da literatura científica e técnica da
América Latina e Caribe (LILACS);
 Câmara Brasileira do Livro (CBL): emissão de ISBN;
 Comissão de Bibliotecas Universitárias (CBBU) da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários,
Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB): filiação à CBBU, participação na lista de discussão,
representação na comissão eleitoral da CBBU;
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): Portal de Periódicos CAPES;
 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT): participação nas iniciativas de acesso
aberto como Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Repositório Institucional e Portal de Revistas
Científicas, além do Programa de Comutação Bibliográfica (Comut);
 Rede Brasileira de Bibliotecas da área de Psicologia (REBAP): afiliação;
 Rede de Bibliotecas da área de Engenharia e Arquitetura (REBAE): afiliação.

Acompanhe os dados estatísticos referentes à infraestrutura,
equipe, usuários e serviços do SISBI/UFU em Nossos números.
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