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APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo dar visibilidade às atividades desenvolvidas durante
o ano de 2009, bem como prestar informações sobre o crescimento do acervo, das instalações
físicas e de pessoal, a fim de subsidiar as políticas gerenciais do campus Sorocaba para o
setor.

Finalmente ocupando espaço próprio, a Biblioteca do campus Sorocaba, embora
enfrentando as limitações de pessoal, conseguiu iniciar no período, um conjunto de ações cujo
objetivo é a interação com a comunidade universitária.

Importante salientar que a elaboração de seus documentos oficiais - Regulamento de
Funcionamento e Regimento Interno e respectivas aprovações pelos Conselho Acadêmico e
Conselho de Campus (aprovação na 21ª Reunião do CoAc em 16/09/2009, 36ª Reunião do
Concam em 28/10/2009), dão às ações dessa BSo,  legitimidade  e  profissionalismo.

A apresentação da Proposta de Estrutura Organizacional Interna da Biblioteca foi
outra atividade gerencial importante, executada durante o período, uma vez que ela fornece as
diretrizes para a consolidação da BSo no campus.

ATIVIDADES

Divulgação
- apresentação da Biblioteca em visita guiada durante a Semana de Recepção aos

Calouros;
- palestra aos alunos do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e

Conservação.

Extensão
- curso “Recursos informacionais como ferramenta para a produção do

conhecimento”, oferecido aos alunos de graduação, com total de 20 horas/aula (aulas nos
sábados 16, 23, 30/05 e 06/06).

Eventos
- exposição “Sorocaba: obra aberta” do fotógrafo Matheus Mazini Ramos, em

comemoração ao aniversário da cidade (15/08);
- exposição “Terra rasgada: itinerário do olhar”, de fotografias antigas da cidade de

Sorocaba, como parte da programação da “Universidade Aberta”.

SERVIÇOS

Referência
- orientação às pesquisas no Portal de Periódicos da Capes, mediante agendamento;
- elaboração das fichas catalográficas dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos
Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado em Turismo.

Circulação
Durante o período entrou em funcionamento o módulo de renovação/reserva de livros

on-line.

Empréstimo
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Total de empréstimos - 17084
Empréstimos/dia – 85

Consulta Local
O fato da BSo não possuir catraca com controle de acesso inviabiliza apurar o número

de consultas locais ao acervo.

Usuários
1Total por categoria
- 1373 alunos de graduação
- 26 alunos de pós-graduação

INFRAESTRUTURA

Espaço Físico
Em janeiro de 2009 a Biblioteca foi transferida para prédio próprio, cuja área total é de

1680m2, ocupando temporariamente o pavimento inferior do mesmo, correspondente a
520m2, dos quais 130m2 destinam-se a área de trabalho, copa e sanitários dos servidores,
sendo o restante do espaço ocupado pelo acervo e cabines de estudo individual.

Recursos Humanos
3 bibliotecários
2 estagiários (20 horas semanais cada)
A partir de novembro ingressaram no quadro de pessoal:
1 bibliotecário
1 assistente administrativo
1 auxiliar de biblioteca

Recursos Materiais
Equipamentos
09 computadores
02 leitoras de código de barras
01 impressora laser
01 impressora de cupom fiscal
01 aparelho de telefone com multifuncional
03 aparelhos de telefone
01 scanner manual
01 mesa higienizadora de livros

Mobiliário
02 guarda-volumes
01 balcão para atendimento
02 armários em MDF
01 armário porta-mídia em MDF
01 armário de aço
12 estantes simples de aço
04 estantes expositoras de periódicos de aço
14 estantes dupla-face de aço
02 cadeiras desenhista
125 cadeiras-palito

1 O aplicativo PHL não possibilita contabilizar o total de usuários das categorias Docente e TA de Sorocaba
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06 cadeiras giratórias
02 cadeiras giratórias com braços
06 mesas de escritório
04 gaveteiros
15 mesas redondas para estudo em grupo
01 arquivo de aço
03 carrinhos em aço para livros
60 cabines para estudo individual
01 mapoteca horizontal
01 porta-jornal de aço

Eletrodomésticos
03 ventiladores
01 aspirador de pó
01 geladeira
01 micro-ondas

Utensílios Domésticos
01 escada de alumínio c/ 4 degraus
01 bebedouro

ACERVO

2Acervo Total
8.570 exemplares
3.097 títulos

3Acervo Total Adquirido no Ano
- 3130 exemplares
- 50 normas técnicas (ABNT e ASTM)

4Total de títulos segundo as áreas de conhecimento
Áreas Exemplares

Ciências Exatas e da Terra 297
Ciências Biológicas 341
Engenharias 296
Ciências da Saúde 20
Ciências Agrárias 104
Ciências Sociais Aplicadas 861
Ciências Humanas 1037
Lingüística, Letras e Artes 302
Outros 35
Total 3293

2 De acordo com os dados do Inventário do Acervo realizado em janeiro/10.Relatório em Anexo.
3 Inclui material adquirido por compra e doação, pois o aplicativo PHL não fornece dados separados.
4 Dados obtidos do aplicativo PHL
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5Total de exemplares segundo as áreas de conhecimento

Áreas Exemplares
Ciências Exatas e da Terra 1489
Ciências Biológicas 1320
Engenharias 724
Ciências da Saúde 39
Ciências Agrárias 186
Ciências Sociais Aplicadas 2421
Ciências Humanas 2184
Lingüística, Letras e Artes 424
Outros 75
Total 8862

Periódicos
Correntes: 38 títulos
05 títulos (compra)
33 títulos (doações)
Não-correntes: 36 títulos (doações)

EXPEDIENTE EXTERNO

A consequência mais grave da ausência de uma política de pessoal para a BSo foi a
impossibilidade de adequar seu expediente aos horários das atividades desenvolvidas no
campus, agravada pelo fato de não conseguir-se manter um  horário de funcionamento fixo.
Assim sendo, na maior parte do ano, a Biblioteca deixou de atender aos alunos dos cursos
noturnos.

Horários de Funcionamento ao longo do ano.

Março-Agosto: 08:00 - 21:45
Agosto-Novembro: 09:00 - 19:30
Dezembro: 09:00 - 21:45
De segunda a sexta-feira.

5 Dados obtidos do aplicativo PHL


