
 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Relatório Setorial - Biblioteca UEZO  

 (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2010 



 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Tabela 1 Recursos Humanos........................................................................ 5 

Tabela  2 Enquadramento Funcional.............................................................    5 

Tabela  3 Distribuição de Equipamentos de Informática................................ 6 

Foto 1 Guarda - volumes .......................................................................... 9 

Foto 2 Balcão de atendimento lateral........................................................ 9 

Foto 3 Balcão de atendimento frente......................................................... 9 

Foto 4 Acervo............................................................................................ 9 

Foto 5 Visão do Acervo............................................................................. 9 

Foto 6 Salão de leitura............................................................................... 9 

Gráfico 1 Empréstimos 2009.......................................................................... 10 

Gráfico 2 Empréstimos 2010.......................................................................... 11 

Gráfico 3 Aumento percentual dos empréstimos 2009 x 2010...................... 12 

Gráfico 4 Freqüência 2009............................................................................. 13 

Gráfico 5 Freqüência 2010............................................................................. 13 

Gráfico 6 Aumento Percentual da Freqüência 2009 x 2010.......................... 14 

Gráfico 7 Cadastro de usuários 2009 x 2010................................................. 15 

Gráfico 8 Tipos de Usuários 2010.................................................................. 16 



 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

 

Tabela 4 Processamento Técnico 2010..................................................... 17 

Tabela 5 Processamento Técnico 2009.....................................................  17 

Tabela 6 Periódicos Colecionados por Área do Conhecimento.................  18 

Tabela 7 Confecção de Ficha Catalográfica..............................................  19 

Tabela 8 Atendimento de Cópia de Artigo Científico.................................  20 

Tabela 9 Panorama do Acervo x Bibliografias dos Cursos........................  22 

Gráfico 9 Panorama do Acervo x Bibliografias Indicadas...........................  24 

Tabela 10 Volume do Acervo 2010..............................................................  24 

Gráfico 10 Acervo Bibliográfico.....................................................................  25 

Figura 1 Capa do Folder da Biblioteca......................................................  26 

Figura 2 Parte interna do Folder da Biblioteca..........................................  26 

Figura 3 Blog da Biblioteca........................................................................  27 

Figura 4 Logotipo da Biblioteca.................................................................  27 

Tabela 11 Adiantamentos concedidos em 2010..........................................  28 

Tabela 12 Aplicação do primeiro adiantamento...........................................  28 

Tabela 13 Aplicação do segundo adiantamento..........................................  29 

 



 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO ...............................................................................  1 

2 A BIBLIOTECA UEZO ..................................................................................  2 

3 CARACTERIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ....................................................... 4 

3.1 RECURSOS HUMANOS............................................................................... 6 

3.2 ESPAÇO FÍSICO........................................................................................... 7 

3.4 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO..................................... 9 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS ....................................... 10 

4.1 EMPRÉSTIMOS............................................................................................ 10 

4.2 FREQÜÊNCIA DOS USUÁRIOS................................................................... 12 

4.3 CADASTRO DOS USUÁRIOS...................................................................... 14 

4.4 PROCESSAMENTO TÉCNICO..................................................................... 16 

4.4.1 Processamento técnico de livros.................................................................. 16 

4.4.2 Processamento técnico de periódicos.......................................................... 18 

4.4.3 Apoio à normalização de trabalhos acadêmicos e institucionais.................. 19 

4.4.3.1 Catalogação na fonte..................................................................................... 19 



 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

4.5 PESQUISA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS...................................................... 19 

4.6 ACERVO........................................................................................................ 20 

5 COMUNICAÇÃO ........................................................................................... 25 

6 RECURSOS FINANCEIROS......................................................................... 28 

6.1 ADIANTAMENTOS........................................................................................ 28 

6.1.1 Aplicação do primeiro adiantamento............................................................. 28 

6.1.2 Aplicação do segundo adiantamento............................................................ 29 

6.2 PROJETO BÁSICO....................................................................................... 30 

7 METAS PARA 2001 ...................................................................................... 31 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório tem por finalidade relatar as atividades, serviços e produtos 

desenvolvidos no setor no ano de 2010. 

No primeiro capítulo será apresentada a Biblioteca, descrita a sua missão e a 

comunidade a que serve. No segundo capítulo estão relacionados a estruturação, os 

recursos humanos, os seus recursos computacionais, o espaço físico e os convênios e 

programas de cooperação mantidos e outros. No terceiro capítulo são apresentados os 

dados estatísticos do setor correspondente às atividades desenvolvidas durante o 

referido ano. No quarto capítulo são apresentados os produtos desenvolvidos na área 

de comunicação da biblioteca. O quinto capítulo trata dos recursos financeiros e o 

sétimo as metas para 2011 e por último as considerações finais. 

Em 2010 muitas conquistas foram alcançadas e certamente a remodelação do 

espaço físico da Biblioteca UEZO foi um fator de impacto nas mudanças no perfil da 

biblioteca resultando num aumento considerável das demandas pelos serviços da 

mesma. Ao apresentar este relatório, toda a equipe sente-se no dever de expressar os 

melhores agradecimentos a todos os que direta ou indiretamente colaboraram para 

atingir os resultados obtidos, em especial, todos os seus servidores, a Reitoria, o corpo 

administrativo da Universidade e a todos os usuários. 
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2 A BIBLIOTECA UEZO 

 
A Biblioteca UEZO é um órgão de assessoria da administração superior da 

UEZO, sob subordinação direta da Reitoria.  

A missão da biblioteca é apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, 

por meio da oferta de produtos e serviços de informação, assim como, a 

disponibilização dos recursos informacionais existentes, e a preservação da memória 

tecnológica e científica da UEZO. 

A biblioteca é responsável pela manutenção, disponibilização, guarda e 

conservação do patrimônio bibliográfico da instituição. 

Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira de 8h às 21h. Está 

aberta à comunidade geral para consulta local e permite empréstimos domiciliares para 

usuários devidamente cadastrados, vinculados à instituição e regidos pelo regulamento 

da biblioteca. 

São usuários da Biblioteca: 

» Discentes da UEZO; 

» Docentes da UEZO; 

» Funcionários da UEZO; 

» Discentes do Pólo – CEDERJ Campo Grande, mediante acordo formal firmado 

entre a UEZO e o CEDERJ. 

Através da sua home page, acesso disponível no portal da UEZO: 

www.uezo.rj.gov.br, no menu Biblioteca, que encontra-se em fase de aperfeiçoamento,  

é possível o acesso remoto às suas informações e serviços, permitindo a consulta em 

sua base bibliográfica e dados estatísticos, acesso ao blog e a outras fontes de 

informação redirecionando à portais científicos. 

Além das suas próprias coleções a biblioteca vem investindo no acesso a 

importantes acervos e bases de dados do país e do exterior com o objetivo de ampliar o 

acesso à informação aos seus usuários. 

No sentido de acompanhar a modernização verificada em decorrência do uso de 

tecnologias da informação, a Biblioteca UEZO está se estruturando para automatizar 
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todas as suas rotinas de trabalho e serviços aos usuários, e proporcionar acesso full 

text à coleção trabalhos acadêmicos produzidos na instituição, através do software de 

automação PHL, e está fomentando a idéia de um projeto para criação de um 

repositório digital para a instituição, tal como a possibilidade de futuramente a UEZO 

desenvolver um software próprio para automação e gerenciamento da biblioteca. 

Outro esforço da biblioteca vem sendo a de estabelecer parcerias com outras 

bibliotecas universitárias no Rio de Janeiro, entendendo ser fundamental esse trabalho 

em rede para melhor atender as demandas atuais de informação que não podem 

restringir-se aos limites da biblioteca física. Também firmou parceria com a Empresa 

Júnior da UEZO com o objetivo de apoiar essa excelente iniciativa e oferecer espaço 

para aplicação na própria biblioteca, já contando com os serviços da Empresa Júnior no 

que se refere à confecção do logotipo da Biblioteca UEZO.  

Com o objetivo de formalizar a atuação da biblioteca foi feito o seu registro no 

Conselho Regional de Biblioteconomia, que está em fase de confecção do certificado. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca UEZO é um órgão de assessoria da reitoria, sendo a definição da 

chefia da biblioteca de responsabilidade do reitor. 

A estrutura interna da biblioteca, no que tange ao desenvolvimento das suas 

atividades contempla a seguinte divisão: 

• Coordenação geral; 

• Seção de Referência e Circulação; 

• Seção de Processamento técnico; 

•  Seção Desenvolvimento de Coleções. 

Com o objetivo de melhor esclarecer a sua estrutura e competências, a biblioteca 

elaborou uma minuta de regimento interno, encaminhada para avaliação à reitoria e as 

pró-reitorias (ANEXO A). 

Durante o ano de 2010 a biblioteca também realizou a revisão do seu 

Regulamento sendo encaminhada, primeiramente, à apreciação da reitoria, sendo 

direcionada para a Assessoria Jurídica, que aprovou e fez algumas recomendações e 

posteriormente encaminhou ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – COEPE da 

UEZO, tendo sido aprovada a revisão e feitas algumas alterações na assembleia 

ordinária de 29 de outubro de 2010 (ANEXO B). 

A biblioteca oferece serviço de empréstimo local e domiciliar; reserva de livros; 

orientação bibliográfica; treinamento de usuários; pesquisa bibliográfica de artigos 

científicos; apoio à normalização de trabalhos acadêmicos, confeccionando a ficha 

catalográfica; disponibilização de salas de estudo em grupo; terminais para consulta ao 

catálogo e para acesso à internet, para fins de pesquisa acadêmica; disponibilização de 

internet sem fio (wireless). 
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3.1 RECURSOS HUMANOS 
 

Compõe o quadro de funcionários lotados na Biblioteca UEZO, em comparação 

ao ano anterior: 

 

Categoria 

2009 2010 

Carga horária 

semanal 

Quantidade 

 

Carga 

horária 

semanal 

Quantidade 

 

Bibliotecário UEZO 40 2 40 3 

Ass. Administrativo 

UEZO 

40 3 40 3 

Bibliotecário CEDERJ 40 1 - 0 

Ass. Administrativo 

CEDERJ 

- - - - 

TOTAL : 6 funcionários 6 funcionários 

Tabela 1 : Recursos Humanos. 

Tabela 2 : Enquadramento funcional. 

                              Enquadramento funcion al 

2010 

Categoria  Tipologia  Quantidade  

 

Nomeados 

   UEZO 

Coordenação 1 

Assessoria 1 

 

Terceirizados 

   SCMM 

Assistente administrativo classe A – 

nível superior 

2 

Assistente administrativo classe B – 

nível médio 

2 
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3.2 RECURSOS COMPUTACIONAIS 

 

Na área da automação destaca-se a obtenção da assinatura de suporte técnico 

para o software utilizado PHL, passando da versão anteriormente utilizada 8.0 para 8.2, 

com muito mais recursos disponíveis. 

Ainda com relação ao referido software está programado para janeiro de 2011 

um treinamento operacional do mesmo concedido à coordenação da biblioteca e a um 

técnico do setor de informática. 

Quanto à Rede institucional a biblioteca foi incluída no planejamento e 

cronograma da Coordenação de Informática para revisão de toda a sua rede lógica. 

Foram feitas importantes aquisições durante o ano de 2010 visando a automação 

das rotinas da biblioteca, incluindo alguns equipamentos para este fim elencados no 

quadro abaixo, apresentando a relação dos equipamentos de informática que o setor 

dispõe até o presente momento. 

 

 

      

    Tabela 3 : Distribuição de Equipamentos de Informática. 

 

 
Distribuição de Equipamentos de Informática 

 

Coordenação  1 micro computador 

1 impressora multifuncional jato de tinta 

 
Processamento 

Técnico 

2 microcomputadores 

1 impressora   comum jato de tinta 

1 impressora de etiquetas 

 
Referência e 
Circulação 

2 microcomputadores 

1 impressora toner 

2 impressoras térmicas para cupom não fiscal 

2 leitores de códigos de barras 
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3.3 ESPAÇO FÍSICO 

 

A Biblioteca no ano de 2010 passou por uma reorganização total do seu espaço 

físico tornando o acesso aberto às estanterias do acervo, se adequando, desta forma, 

às recomendações do MEC que indica o acesso aberto como a forma ideal da 

organização e acesso em bibliotecas. 

Nesta mudança no layout da biblioteca, foi transferido e aumentado o balcão de 

atendimento, antes no final da biblioteca, agora localizado no início, permitindo a 

visualização de todo o salão de leitura, controlando o fluxo de entrada e saída de 

pessoas, e possibilitando o registro de frequência ao entrar na biblioteca. 

Com o objetivo de otimizar os procedimentos internos foram adquiridos e 

instalados armários guarda-volumes, para os usuários fazerem uso durante a sua 

permanência nas dependências da biblioteca, fato que proporcionou maior agilidade no 

atendimento antes comprometido, devido ao fato de os funcionários terem que guardar 

e devolver as bolsas dos usuários, que antes eram postas em estantes abertas, sob 

responsabilidade da equipe, situação que também proporcionava certo desconforto aos 

funcionários diante de tal responsabilidade sobre pertences alheios. 

Esta nova organização promoveu o total conhecimento por partes dos usuários 

ao acervo disponível, aumentando consideravelmente o índice de utilização dos livros 

seja através de consulta local ou empréstimos domiciliares. 

Outro aspecto considerado na reorganização foi a adaptação dos corredores 

entre as estanterias promovendo acessibilidade a portadores de necessidades 

especiais, conforme NBR 9050, que indica os espaços de 90 cm entre uma estante e 

outra. 

Segue abaixo algumas fotos da nova organização e disposição feita na Biblioteca 

UEZO.
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Foto 1: Guarda-volumes. 

 

 

 
Foto 2: Balcão de atendimento lateral. 

 

           Foto 3: Balcão de atendimento frente                              Foto 4: Acervo 

 

 
Foto 5: Visão do acervo.                                             Foto 6: Salão de leitura 
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3.4 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO 

 

No ano de 2010 a Biblioteca UEZO buscou efetuar convênios para melhorar a 

prestação dos seus serviços como, por exemplo, através dos seguintes organismos: 

- COMUT 

É um serviço que possibilita a obtenção de cópias de documentos técnico-

científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços 

de informação internacionais. Entre os documentos acessíveis, encontram-se 

periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e partes de documentos. 

A biblioteca utiliza o Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN), 

coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT), para 

localizar os documentos e efetua a solicitação da cópia via Programa COMUT. As 

solicitações deverão ser encaminhadas por e-mail à Biblioteca UEZO, que fará a 

intermediação para obtenção do documento, solicitando e repassando ao usuário final. 

- SCAD 

O SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) é um serviço de 

fornecimento de documentos especializado em ciências da saúde e atuante na América 

Latina e Caribe, tendo por objetivo prover acesso a documentos exclusivamente para 

fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando rigorosamente os direitos de autor. Este 

serviço é coordenado pela BIREME com a cooperação das bibliotecas integrantes da 

rede BVS. 

O SCAD disponibiliza os acervos das bibliotecas cooperantes do Serviço SCAD 

na América Latina. Além disso, o SCAD pode encaminhar pedidos ao DOCLINE (NLM). 

- CCN  

O Catálogo Coletivo Nacional de Publicações - permite a localização dos 

periódicos existentes na maior parte das bibliotecas nacionais. 

- Rede de Cooperação de Bibliotecas Universitárias do Estado do Rio de Janeiro, 

sob avaliação da comissão da rede, que possibilita a formalização da parceria entre as 

bibliotecas e encontros para troca de experiências sobre atividades, orientações, etc. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS  

 

Neste capítulo apresentaremos todos os dados relativos aos empréstimos, 

processamento técnico, usuários cadastrados, freqüência, pesquisas e outros dados 

relacionados. 

 

4.1 EMPRÉSTIMOS 

 

Com o objetivo de estabelecer uma comparação com o ano anterior, 

apresentamos os gráficos de 2009 e 2010. 

 

        

 
Gráfico 1 : Empréstimos 2009. 

 

 

 

 

Emprést imos 2009  

Total: 4749 

10 



 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 : Empréstimos 2010. 

 

Comparativamente ao ano de 2009 os empréstimos realizados no ano de 2010 

teve um crescimento percentual de 120,6% , em números reais este crescimento é 

de 5732 (Cinco mil setecentos e trinta e dois)  exemplares em relação ao ano 

anterior. 

Cabe destacar que os meses de janeiro e fevereiro correspondem ao período de 

férias discentes, por isso o baixo índice de empréstimos no período. 

Podemos afirmar que em grande escala esse crescimento ocorreu, como já 

observado no tópico 3.3, devido à possibilidade dos usuários terem acesso direto às 

estantes e conhecerem o acervo disponível, além das grandes aquisições bibliográficas 

realizadas no ano anterior. 

Empréstimos 2010 
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Abaixo apresentamos um gráfico para melhor ilustrar o crescimento obtido de um 

ano ao outro. 

 

 

 

                           

 

        
       Gráfico 3 : Aumento percentual dos empréstimos 2009 x 2010. 

 

 

4.2 FREQÜÊNCIA DOS USUÁRIOS 

 

A biblioteca, conforme já mencionado, efetuou mudanças também na maneira de 

coletar seus dados sobre frequência, passando a ser coletada a assinatura de todas as 

pessoas que entram na biblioteca para utilizar seu espaço ou recursos, através de um 

livro de registro localizado no balcão de atendimento no início da biblioteca. 

Apresentamos a seguir os gráficos dos dados coletados no ano de 2010 

comparativamente ao ano anterior. 

 

 

Aumento Percentual dos Empréstimos 

2009 x 2010 

2010 

2009 
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      Gráfico 4 : Freqüência 2009. 

 

 

 

       

Gráfico 5 : Freqüência 2010. 

Freqüência 2009 

      Freqüência 2010  
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        Gráfico 6 : Aumento percentual da freqüência. 

 

 

4.3 CADASTRO DE USUÁRIOS 

 

No ano de 2010 foi realizada uma grande mudança no cadastro de usuário.  Não 

havia um controle real da quantidade de usuários cadastrados anteriormente, não era 

dado baixa nos cadastros de usuários desligados da UEZO (formados, evadidos, 

trancados) e nem do CEDERJ, como também, existiam cadastros de alunos do Sarah e 

comunidade externa, situação esta desnecessária, devido ao fato de usuários que só 

realizam consulta interna não precisarem ter cadastro, apenas os que estão habilitados 

a efetuarem empréstimos domiciliares. Portanto, a quantidade apresentada no relatório 

de 2009, não condizia com a realidade, sendo então agora possível conhecermos 

melhor nossos usuários e apresentarmos os dados reais, atualizados e segmentados 

conforme os tipos de usuários no presente documento. 

Tendo sido feita esta revisão, o próprio controle interno também sofreu 

mudanças, o usuário preenche uma ficha para controle interno da biblioteca e em 2011 

passará também a receber uma carteira de usuário com código de barras para agilizar o 

 Aumento percentual da Freqüência  2009 x 2010 

2009 

2010 
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sistema de empréstimos, que está no planejamento para ser automatizado no primeiro 

semestre de 2001. 

Outro grande avanço do ano no que se refere aos usuários foi o estabelecimento 

de um controle efetivo sobre a situação dos alunos, maioria dos nossos usuários, 

viabilizadas pela parceria com a Pró-reitoria de Graduação no sentido de obtermos 

semestralmente os dados dos alunos ativos, evadidos, trancados, formados, para 

controle interno e baixa no cadastro, se for o caso. Também foi criado um módulo no 

sistema acadêmico, alimentado diariamente pela biblioteca para informar sobre 

pendências dos usuários, para consulta das coordenações dos cursos, situação que 

impede o aluno em débito de realizar quaisquer movimentações acadêmicas. 

 

 

 

           
          Gráfico 7 : Cadastro de usuário 2009 x 2010 

 

O gráfico acima mostra o resultado da revisão realizada no cadastro dos 

usuários, que comparativamente ao número de discentes ativos na universidade 

atualmente, conforme apresentado no balanço geral em dezembro de 2010, é de 1500 

                Cadastro de Usuários 2009 x 2010 

1406 

733 

15 



 

                                                                                  Relatório 2010 

 

 

(mil e quinhentos) alunos, podemos considerar o número de alunos cadastrados na 

biblioteca bastante razoável. 

 

 

           
         Gráfico 8 : Tipos de Usuários 2010. 

 

 

4.4 PROCESSAMENTO TÉCNICO 

 

4.4.1 Processamento técnico de livros 

 

O primeiro semestre de 2010 foi um período de conclusão dos trabalhos 

começados em 2009, no que se refere ao processamento técnico de livros. Este 

compreende todo o trabalho de individualização de cada livro: identificação, lançamento 

na base de dados, etiquetagem e preparo dos livros para empréstimos. 

 

Tipos de Usuários 2010 

 658 

 43 
  13 

19 

Total : 733 
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      Tabela 4 : Processamento Técnico 2010. 

 

 

O ano anterior foi um ano em que recebemos os livros adquiridos através de 

projeto de docente da UEZO, financiado pela FAPERJ, sob o montante de 

R$200.000,00 (Duzentos mil reais). 

 

 

 

 

 

 

         

 

               Tabela 5 : Processamento Técnico 2009. 

 

 

Processamento técnico de livros 2010 

 

Livros 

Títulos 308 

Exemplares 977 

Total  de livros : 977 

TCC 

(Trabalho de Conclusão 

de Curso) 

Títulos 54 

Impresso 23 

CD-ROM 31 

Total  de TCCs : 54 

Total itens catalogados: 1031  

Processamento técnico de livros 2009 

 

Livros 

Títulos 1263 

Exemplares 4487 

Total: 4487  
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4.4.2 Processamento técnico de periódicos 

 

Toda a coleção de periódicos constante no acervo é formada por doação, da 

própria editora ou por pessoa física, professores e funcionários.   

Iniciamos o processo de reorganização da coleção de periódicos que a biblioteca 

possui. Após análise do acervo, decidimos selecionar para permanência apenas os 

títulos que compreendemos estarem relacionados às áreas dos cursos ministrados pela 

UEZO. Alguns não são correntes, o que significa que não temos assinatura tampouco 

doação, mas que decidimos mantê-los por considerá-los relevantes. Outros são 

correntes, temos doação periódica dos mesmos. 

 

 
Subdivisão dos títulos de periódicos colecionados p or área do conhecimento 

2010 
 

Quantidade  Área Título  

2 Ciência e Tecnologia A Rede 

Pesquisa FAPESP – Ciência e Tecnologia 
no Brasil 

1 Farmácia Analytica 

Revista Fitos – Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação em Fitoterápicos (FIOCRUZ) 

1 Desenvolvimento Desafios de Desenvolvimento 

1 Saúde e assuntos 
correlatos 

RADIS – Comunicação em Saúde 

1 Polímeros Polímeros – Ciência e Tecnologia 

1 Pesquisa Pesquisa Rio - FAPERJ 

1 Biotecnologia Journal of Cells Science 

1 Metalurgia Tecnologia – Metalurgia e Materiais 

 

Tabela 6 : Periódicos Colecionados por Área do Conhecimento. 
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4.4.3 Apoio à normalização de trabalhos acadêmicos e institucionais 

 

Com a reorganização da biblioteca foi implantado o serviço de apoio à 

normalização de trabalhos acadêmicos e a confecção de ficha catalográfica para TCC 

segundo o Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2). 

A biblioteca em 2010 atendeu à solicitação de auxílio quanto às normas para 

confecção de uma apostila institucional para um curso de extensão de nivelamento em 

física e em matemática oferecido aos discentes da UEZO e coloca-se à disposição para 

outras solicitações do gênero. 

 

4.4.3.1 Catalogação na fonte 

 

No tocante à confecção de fichas catalográficas para Trabalhos de Conclusão de 

Curso – TCC, de discentes da UEZO, a biblioteca forneceu o seguinte quantitativo: 

 

 

Confecção de Ficha Catalográfica para TCC - UEZO 

Ano  Quantidade de fichas solicitadas  

2010 5 

 

   Tabela 7 : Confecção de Ficha Catalográfica para TCC. 

 

Pouco, considerando a quantidade de turmas e alunos formados pela 

universidade. Consideramos que este serviço pode ser melhor aproveitado se divulgado 

também pelo corpo docente, beneficiando o discente na normalização do seu TCC. 

 

4.5 PESQUISA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

O serviço de pesquisa de artigo científico é realizado através de solicitação pelo 

usuário via e-mail para a biblioteca: biblioteca@uezo.rj.gov.br, sendo feita pesquisa no 
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Portal de Periódicos da CAPES e no Catálogo Coletivo Nacional – CCN, para então a 

Biblioteca UEZO solicitar a cópia do artigo às bibliotecas base cadastradas no COMUT 

e SCAD para fornecimento do documento, podendo ser atendida ou não, pois depende 

da outras bibliotecas, centros de documentação, etc. colecionarem o título, existindo 

também a possibilidade de recorrer à organismos internacionais para obtenção do 

artigo. 

Este serviço é divulgado através do folder da biblioteca, mas ainda é pouco 

solicitado. 

Os dados relativos ao atendimento das solicitações realizadas encontram-se 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

          Tabela 8 : Atendimento de Cópia de Artigo Científico. 

 

 

4.6 ACERVO 

O acervo da Biblioteca UEZO é composto em sua grande maioria por livros, mas 

também possui alguns periódicos e alguns CD-ROMs. O escopo do acervo é 

especializado nas áreas dos cursos ministrados na universidade. 

A biblioteca em 2010 não obteve novas aquisições por compra, seus novos 

títulos são oriundos de doações voluntárias. 

Atendimento de Cópia de Artigo Científico 

Ano Quantidade de artigos solicitados 

2009 3 

2010 6 
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Também em 2010 todo o acervo foi inventariado e recebeu número de 

patrimônio como bem permanente, apesar de ter sido feita solicitação de revisão da 

classificação patrimonial, no sentido de passá-los para material de consumo, conforme 

outras universidades já procedem com seus acervos bibliográficos, pois a própria 

natureza do livro é vulnerável a tornar-se inutilizado por mau uso, e em observação da 

Lei Estadual nº 4077, de 07 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a criação da política 

estadual do livro e dá outras providências, e a Lei Nacional nº 10.753, de 31 de outubro 

de 2003, é entendimento da coordenação da biblioteca esta mudança ser a melhor 

maneira para administrar o acervo, tal como para efeito de controle de bens 

patrimoniais, mas foi indeferido o pedido, recebendo parecer contrário. 

Em 2010 a biblioteca efetuou um estudo com o objetivo de diagnosticar as 

lacunas no acervo bibliográfico para correção, ou seja, aquisição de livros faltantes, 

para atender as demandas do corpo discente e docente da UEZO, tal como a 

preparação da biblioteca para avaliações internas e externas. Sendo então realizado 

um levantamento, partindo das ementas dos cursos fornecidas pelos coordenadores, 

para identificar os títulos faltantes no acervo, contudo indicados nas bibliografias básica 

e complementar dos cursos. 

21 



 

                                                                                  Relatório 2010 
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     Tabela 9 : Panorama do Acervo x Bibliografias dos Cursos. 

 

Para melhor ilustrar e facilitar a compreensão dos dados apresentados acima 

segue alguns gráficos. 
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           Gráfico 9 : Panorama do Acervo x Bibliografias Indicadas. 
 

Os números acima referem-se a títulos. 
 

Volume do Acervo 2010 

Livros Títulos 1691 

Exemplares 5964 

TCC Títulos 54 

Exemplares 54 

Total: 6018 

           Tabela 10 : Volume do Acervo 2010. 

             Panorama do Acervo x Bibliografias Ind icadas 

1903 

983 
970 
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                 Gráfico 10 : Acervo Bibliográfico. 

 

Os números acima referem-se a exemplares. 

 

5 COMUNICAÇÃO  

 

Com o objetivo de informar e melhor divulgar seus serviços, a biblioteca 

confeccionou o seu folder, criou um blog para transmitir informações gerais sobre a 

biblioteca, principalmente avisos, eventos de áreas de interesse para discentes da 

instituição, realizados interna ou externamente, cursos, matérias jornalísticas sobre 

leitura, sites sobre as áreas dos cursos e correlatas, entre outros. 

 

 

 

5964 

54 

                                      Acervo Bibliográfico  
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              Figura 1 : Capa do Folder da Biblioteca. 

          
         Figura 2 : Parte interna do Folder da Biblioteca. 
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O Blog da biblioteca pode ser acessado através do site: 

www.bibliotecauezo.blogspot.com.br ou no site da biblioteca no portal da universidade. 

                             
                                     Figura 3 : Blog da Biblioteca. 

 

A Biblioteca em parceria com a Empresa Júnior da UEZO confeccionou o seu 

logotipo com o objetivo de criar a sua identidade. 

 

                         

                       Figura 4 : Logotipo da Biblioteca UEZO. 
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6 RECURSOS FINANCEIROS 

 

A Biblioteca UEZO, igualmente ao ano passado, ainda não dispõe de verba 

reservada para o setor no orçamento da universidade, contudo, recebeu recursos para 

investimentos através de adiantamentos, modalidade que dispensa licitação por ser 

aplicado à despesas miúdas de pronto pagamento (compras e serviços), incluindo 

material permanente. 

No que se refere às solicitações viabilizadas apenas através de licitação ainda 

aguardamos o atendimento das demandas apresentadas, que encontram-se em 

trâmite. 

 

6.1 ADIANTAMENTOS 

Durante o ano de 2010 a biblioteca obteve a concessão de 2 (dois) 

adiantamentos: 

 

Adiantamentos concedidos  

 

Período Processo Valor 

1º semestre/ 2010 Processo: E - 26/15.109/2010 R$4.000,00 

2º semestre/ 2010 Processo E – 26/45428/2010 R$4.000,00 

      Tabela 11 : Adiantamentos concedidos em 2010. 

 

Os recursos supracitados foram aplicados da seguinte maneira: 

 

6.1.1  Aplicação do primeiro adiantamento 

 

Processo: E - 26/15.109/2010 
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Aplicação  Quantidade  Descrição do produto  

Compra 02 Impressoras térmicas / USB  

(para automação dos empréstimos) 

Compra 02 Fichário em aço e acrílico (organização dos cadastros 

dos usuários) 

Compra 01 Armário guarda - volumes 

Serviço - Confecção do folder da biblioteca 

Serviço - Confecção de carimbos 

Compra 20 Porta – revistas 14x16 

Compra 01 Caixa de bobina para impressora térmica 

Compra 05 Canetas - fixa 

Compra 04 Suporte organizador de chaves 

Compra 06 Adaptador de tomada 

Compra 02 Livros protocolo 

      Tabela 12 : Aplicação do primeiro adiantamento. 
 

6.1.2   Aplicação do segundo adiantamento 

 

Processo E – 26/45428/2010 

 

Aplicação  Quantidade  Descrição do produto  

Serviço - Suporte técnico e manutenção para software de 

automação PHL versão 8.2 

Compra 02 Teclado numérico USB 

Compra 02 Leitor de código de barras 
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Compra 01 Estante expositora para revistas com 6 níveis 

Compra 1000 Protetor em plástico para carteira de usuário 

Compra 01 Carrinho transportador de livros 

Serviço - Inscrição no Serviço de Comutação Bibliográfica SCAD/ 

BIREME 

Serviço - Inscrição e aquisição de bônus no Programa de 

Comutação Bibliográfica - COMUT 

Compra 16 Cadeados 

Compra 08 Resma de papel 180g (para confecção de ficha de 

usuário) 

Compra 05 Tomadas modelo antigo 

Compra 04 Caixa de etiqueta para confecção de etiqueta de 

lombada para os livros 

Compra 01 Fita adesiva 12x10 

Compra  01 Fita PEMB transparente 

Compra 01 Rolo 25m plástico auto adesivo transparente 

      Tabela 13 : Aplicação do segundo adiantamento. 

6.2 PROJETO BÁSICO 
 

Durante o ano de 2010 a Biblioteca UEZO foi objeto de elaboração de 2 Projetos 

Básicos para o setor: 

• Reformulou o Projeto Básico de Serviço - para Sistema de Segurança 

Antifurto Eletromagnético, que em 2009 a Coordenação da Biblioteca 

desenvolveu para implantação no setor, no sentido de proporcionar maior 

segurança e salvaguarda ao patrimônio bibliográfico da UEZO. 
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• Apresentou a proposta de reformulação do balcão de atendimento na 

seção de referência da biblioteca à Prefeitura, que elaborou o projeto. 

 

7 METAS PARA 2001 

 

Nossas perspectivas para 2011 são orientadas, sobretudo para efetivar a 

automatização dos empréstimos, que está em fase final para implantação no primeiro 

semestre de 2011. Como também para: 

• Aquisição de livros da bibliografia básica dos cursos ministrados na 

UEZO, que a biblioteca ainda não possui; 

• Disponibilização dos Trabalhos de Conclusão de Curso na íntegra através 

do software PHL; 

• Aquisição de 4 computadores com licença windows antes do início do 

primeiro semestre letivo de 2011, para atender com os equipamentos 

adequados a automatização dos empréstimos e outras atividades da 

biblioteca; 

• Aumentar o quadro de funcionários da biblioteca no horário noturno, que 

está previsto para o primeiro semestre de 2011; 

• A publicação da aprovação do Regulamento, com o texto, no Diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro; 

• A obtenção da placa de reconhecimento de registro da biblioteca no 

Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio de Janeiro; 

• O estabelecimento formal do convênio com o CEDERJ, proposto em 

reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - COEPE da UEZO; 

• Instalação do Sistema de Segurança Antifurto Eletromagnéfico; 

• Instalação de câmeras profissionais de monitoramento; 

• Implantação de novas instalações para o balcão de atendimento na seção 

de referência. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Biblioteca UEZO no ano de 2010 se empenhou em inúmeras mudanças e 

investimentos, dos quais muitos não eram solicitados para o setor, e agradece a 

colaboração da Reitoria, as Pró-reitorias e todo o corpo administrativo da universidade  

e nossos usuários.  

Estamos caminhado em direção ao aprimoramento constante dos nossos 

serviços, para melhor atender às necessidades de nossos usuários, buscando soluções 

mais inovadoras, um olhar crítico sobre nossas práticas, observando bons exemplos de 

serviços de informação, como permitido nas visitas realizadas em 2010 a outras 

bibliotecas universitárias do Rio de Janeiro, como por exemplo bibliotecas da UERJ, 

FIOCRUZ, UFRJ, no sentido de conhecer novas soluções.  

Tem procurado desempenhar uma gestão estratégica, visando sempre a 

satisfação dos seus usuários e bem servir aos interesses da UEZO no apoio ao ensino, 

a pesquisa e a extensão universitária.  

Investida da sua função social está comprometida em ser o fio condutor entre 

indivíduos e o conhecimento de que eles necessitam. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblioteca UEZO 
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