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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório tem como objetivo prestar informações sobre o crescimento da 

Biblioteca (BSo) acerca do acervo, das instalações físicas e de pessoal, a fim de subsidiar as 

políticas gerenciais do campus para o setor. Além disso, pretende dar visibilidade às 

atividades desenvolvidas durante o ano de 2010. 

Essa Biblioteca, embora ainda enfrentando as limitações infra-estrutura, conseguiu 

durante o período, realizar um conjunto de ações cujo objetivo é a interação com a 

comunidade universitária. 

 

2 ATIVIDADES  

As atividades da Biblioteca foram divididas nas seguintes categorias: divulgação, 

projetos aprovados, extensão e eventos. 

 

2.1 Divulgação 

Como atividade de divulgação, foi realizada apresentação da Biblioteca nas salas de 

aulas de todas as turmas (catorze cursos de graduação e três cursos de pós-graduação), no 

período de 09 a 16 de março. 

 

2.2 Projetos aprovados do âmbito da UFSCar 

� Recursos informacionais como ferramenta para a produção do conhecimento. 

Objetivo: proporcionar ao aluno o conhecimento técnico necessário para a elaboração 

do trabalho científico, desde a utilização de bases de dados como fonte para pesquisa 

bibliográfica até a sistematização do conhecimento de acordo com as normas 

documentárias existentes (Pró-Reitoria de Extensão); 

� Fundo Arquivístico “Domingos de Toledo Piza”: Tratamento Técnico e 

Acondicionamento. Objetivo: tratar a acondicionar esses documentos de forma a 

preservá-los e proporcionar o acesso de maneira adequada a pesquisadores e 

estudantes de áreas correlatas ao estudo do meio, planejamento de atividades 

pedagógicas complementares e desenvolvimento da indústria do turismo em São Paulo 

(Pró-Reitoria de Extensão); 
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� Higienização mecânica, inventário dos documentos e alimentação do banco de dados 

da coleção de turismo pedagógico doada pela família Domingos de Toledo Piza (Pró-

Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis); 

� Biblioteca na Calourada: campanha de conservação do acervo bibliográfico: exposição 

dos livros danificados pelos usuários e por divulgação de pôsteres de sensibilização à 

comunidade para o correto manuseio dos livros e os danos que o desconhecimento 

pode causar (Pró-Reitoria de Extensão); 

� Dia do Bibliotecário. Objetivo: Proporcionar conhecimento técnico-especializado 

produzido pela UFSCar à comunidade de bibliotecários da região de Sorocaba e aos 

seus próprios funcionários, visando a melhoria nos serviços prestados à essa 

comunidade bem como divulgá-lo junto à comunidade externa. Além disso, apresentar 

a Biblioteca aos alunos da UFSCar de maneira atrativa e dinâmica por meio de 

oficinas relacionadas ao uso de instrumentos informacionais relacionados à atividade 

de pesquisa (Pró-Reitoria de Extensão). 

 

2.3 Extensão 

A atividade de extensão realizada contou com apoio financeiro da Pró-Reitoria de 

Extensão (ProEx) e permitiu interação da Biblioteca com usuários internos e externos ao 

campus.  

O curso “Recursos informacionais como ferramenta para a produção do 

conhecimento”, foi ministrado no período de 24 a 27 de maio no período diurno e no período 

de 14 a 17 de setembro no período noturno. Com carga horária de 20 horas/aula, no total, 

participaram trinta e oito alunos de graduação dessa comunidade acadêmica e dois alunos de 

outra instituição.  

 

2.4 Eventos 

As atividades relacionadas a eventos dizem respeito àquelas realizadas pela equipe da 

BSo como também aquelas que utilizaram o espaço dessa Biblioteca. São elas: 

a) Exposição de documentos que compõem o fundo arquivístico “Domingos de Toledo 

Piza”, realizada em 20 de setembro. O acervo pessoal do Prof. Domingos de Toledo Piza, 

doado por sua família, foi recebido pela BSo no mês de maio. Com o auxílio de um aluno de 

graduação (com bolsa-atividade concedida mediante aprovação de projeto pela Pró-Reitoria 
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de Assuntos Comunitários e Estudantis), iniciaram-se os trabalhos de separação e limpeza 

mecânica dos documentos.  Após identificação e acondicionamento adequados, foi realizada a 

exposição de alguns documentos do acervo e a cerimônia de assinatura do termo de doação, 

na qual, estivera presente a família do Prof. Domingos de Toledo Piza, a equipe da Biblioteca, 

alunos e professores do curso de Turismo e o Sr. Diretor Prof. Dr. Isaías Torres;  

 

b) Dia do Bibliotecário: projeto aprovado com financiamento da ProEx. Curso de 

atualização “Teoria e prática de indexação: uma iniciação” ministrado pela Profa. Dra. Vera 

Regina Casari Boccato (docente do Departamento de Ciência da Informação, UFSCar, 

campus São Carlos). Esse curso foi realizado dia 14 de dezembro e contou com a participação 

das bibliotecárias do campus Sorocaba e de dezessete bibliotecários de cidades da região de 

Sorocaba, tais como Itu, Piedade, São Roque, Jundiaí e Tatuí, representando bibliotecas 

públicas, universitárias, escolares, especializadas e empresariais; 

 

c) Mini-curso “Elaboração de resumos de documentos científicos” (8 h), ministrado 

em 14 de outubro durante o XVIII Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o III Congresso 

de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI) – campus São Carlos – 

contando com a participação de dez alunos do campus São Carlos;  

 

d) Mini-curso “Elaboração de resumos científicos e referências” (8h), ministrado de 08 

a 10 de novembro durante a I Jornada Científica do campus Sorocaba, contando com a 

participação de catorze alunos de graduação deste campus; 

 

e) Participação de três bibliotecárias no I Seminário de Política de Informação e 

Memória, realizado de 28 a 30 de setembro na Biblioteca Comunitária (BCo) no campus São 

Carlos. A participação ficou restrita ao primeiro dia devido à visita de Comissão Avaliadora 

do MEC para avaliação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas nesse campus. 

 

 No dia 23 de março, a BSo foi sujeito da pesquisa “Linguagem documentária e os 

catálogos coletivos de bibliotecas universitárias: um estudo de avaliação” através de suas 

bibliotecárias e dos usuários, alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Pedagogia e Química. 

Realizada pela Profa. Dra. Vera Regina Casari Boccato, essa pesquisa tem por objetivo 
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contribuir para o uso adequado dos catálogos coletivos on-line de bibliotecas universitárias na 

recuperação da informação e das linguagens documentárias, visando colaborar para o 

estabelecimento de uma política de indexação de catálogos coletivos de bibliotecas 

universitárias.  

 

A Biblioteca sediou a exposição de fotos “O que o Turismo promove?” organizada 

pelos alunos do curso de Turismo para a disciplina “Organização e gestão de eventos” no 

período de 28 de outubro a 11 de novembro no saguão da Biblioteca. 

 

3 SERVIÇOS 

 

A BSo recebeu sete Comissões do MEC de Avaliação in-loco de cursos de graduação, 

a seguir: 

- de 29 a 01 de setembro: Licenciatura em Ciências Biológicas; 

- de 20 a 22 de outubro: Licenciatura em Física; Licenciatura em Matemática; 

- de 22 a 26 de novembro: Licenciatura em Geografia; Licenciatura em Pedagogia e 

Licenciatura em Química; 

- de 01 a 03 de dezembro: Bacharelado em Ciências Biológicas 

 

Além disso, Seminários foram ministrados sobre os temas “Utilização de recursos 

informacionais” e “Normalização e elaboração de referências, aos alunos do Programa de 

Pós-Graduação Ciência dos Materiais na disciplina “Tópicos Especiais: Projeto de 

dissertação” do Prof. Dr. Fábio M. Yamaji”, no dias 22 e 29 de outubro. 

 

Devido à troca de software, os calouros foram inscritos nas bibliotecas dos campi a 

que pertencem. Desse modo, a BSo foi responsável pelo cadastro manual dos alunos 

ingressantes em 2010.  

 

3.2 Referência 

- Total de orientação à pesquisa no Portal de Periódicos da Capes, mediante 

agendamento: 3; 
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- Total de fichas catalográficas elaboradas para os Trabalhos de Conclusão dos Cursos 

Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado em Turismo: 63. 

 

3.3 Empréstimo 

Total de empréstimos: 23.445 

Empréstimos/dia: 130 

 

3.4 Consulta Local 

O fato da BSo ainda não possuir catraca de controle de acesso, inviabiliza apurar o 

número de consultas locais ao acervo.  

 

Usuários  
1Total por categoria 

- Alunos de graduação: 1.933 alunos de graduação 

- Alunos de pós-graduação: 112 

 

4 INFRAESTRUTURA 

 

Espaço Físico 

Em 2010, a Biblioteca continuou ocupando o pavimento inferior do prédio próprio, 

correspondente a 520 m2, 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.  

Desde o mês de agosto, a Biblioteca oferece aos usuários rede Wi-Fi, permitindo 

acesso a Internet nos três pavimentos do prédio. 

  

Recursos Humanos  

4 bibliotecários 

1 assistente administrativo 

1 auxiliar de biblioteca 

2 estagiários (20 horas semanais cada) 

                                                 
1 O aplicativo PHL não possibilita contabilizar o total de usuários das categorias Docente e TA de Sorocaba 



 7 

1 bolsista (bolsa-atividade ProACE) 

 

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 

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 
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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 

 

5 ACERVO 

 

5.1 Acervo Total Adquirido no Ano 

1.045 títulos 

1.688 exemplares  

 

5.1.1 Doações 

514 títulos 

  68 títulos – Projeto Prof. Dr. (Prof. Dr. André Cordeiro) 

  06 títulos – Bolsista (graduando Caio Silvestre de Souza) R$ 465,50 

 

5.1.2 Compra 

   531 títulos 

1.174 exemplares (R$ 105.690,79) 

 

288 títulos – FAP-Livros (R$ 18.367,79) 

 

REUNI  

144 títulos 
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496 exemplares  

R$ 24.454,59 

 
2
5.2 Acervo Total 

10.748 exemplares  

  4.412 títulos 

 
3Total de títulos segundo as áreas de conhecimento 

Áreas Exemplares 

Ciências Exatas e da Terra 448 

Ciências Biológicas 482 

Engenharias 375 

Ciências da Saúde 27 

Ciências Agrárias 220 

Ciências Sociais Aplicadas 1212 

Ciências Humanas 1203 

Lingüística, Letras e Artes 410 

Outros 35 

Total 4412 

 

5.3 Periódicos 

Total: 83 títulos 

Correntes: 45  

Compra: 05 

Não-correntes: 38 títulos  

 

  

  

 

 

                                                 
2 Dados estimativos obtidos do aplicativo PHL 
3 Dados estimativos obtidos do aplicativo PHL 
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5.4 Levantamento dos livros danificados 

 

Livros fora da circulação por apresentarem danos 

Danificados pelos usuários e ainda não recuperados   34 

Desgastados aguardando verba para reencadernação   18 

Rabiscados                  10 

 

Livros recuperados e reintegrados ao acervo 

Reencadernados pelos autores dos danos   23 

Pequenos reparos efetuados pela Equipe/BSo4           78 

Substituídos (pelos usuários)           15  

 

 Os totais mencionados anteriormente referem-se apenas aos livros permanentemente 

comprometidos, embora 30% do acervo apresente sujidades, pequenos estragos e páginas 

amassadas, a despeito da baixa idade-média, ou seja, menos de 5 anos de uso. 

 

6 EXPEDIENTE EXTERNO 

 

O horário de funcionamento da Biblioteca foi de segunda a sexta-feira das 8h às 

21h45.  

No primeiro semestre, como ação experimental, a BSo passou a funcionar também aos 

sábados, das 8h às 12h. Após ser comunicado aos professores em Conselho Acadêmico 

(CoAc) e aos alunos, esse novo horário foi realizado de 13 de março a 03 de julho. 

No entanto, esse expediente não foi mantido devido à baixa utilização dos serviços da 

Biblioteca - consulta ao acervo e empréstimo/renovação, apresentando em média, um usuário 

por sábado. 

Dessa forma, após as férias de julho, a Biblioteca retornou ao horário inicial de 

expediente, segunda a sexta-feira das 8h às 21h45. 

                                                 
4 Pequenos reparos executados de maneira a permitir que o livro volte à circulação   


