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APRESENTAÇÃO 
 

O relatório da biblioteca do ICAQF, da Unifesp Campus Diadema traz informações 

referentes às atividades desenvolvidas no ano de 2020 e relembra algumas ações desenvolvidas no 

ano de 2019, além de apresentar um histórico dos principais dados estatísticos para efeito de 

comparação com os anos anteriores. 

Para contextualizar a situação atípica vivenciada pela comunidade acadêmica e oferecer 

subsídio para análise deste relatório, é importante recordar que em 11 de março de 2020 a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Coronavírus, causador 

da COVID-19, caracteriza-se como pandemia. 

Por sua vez, a Unifesp criou o Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia de 

CoronaVírus-COVID-19 e estabeleceu diretrizes no âmbito da Unifesp. Foi publicada a Portaria 

Reitoria nº 668/2020, de 14/03/2020, que estabeleceu a suspensão imediata de atividades letivas e 

de eventos com aglomerações. 

Em 16 de março de 2020, o Gabinete da Reitoria publicou dez diretrizes deliberadas nas 

reuniões com as Pró-Reitorias da Unifesp, dentre elas, determinou o fechamento das bibliotecas e 

a publicação da Portaria Reitoria nº 732, de 16/03/2020, sobre o regime de trabalho remoto para 

os servidores técnicos administrativos em educação, revogada pela Portaria nº 748, de 18/03/2020. 

Como consequência, no dia 17 de março de 2020, a equipe da biblioteca reuniu-se 

presencialmente, com a biblioteca fechada, para a elaboração do Plano de Trabalho, tendo como 

principais medidas: 

a) os novos empréstimos ficam suspensos e os prazos de devolução dos empréstimos 

anteriormente realizados ficam prorrogados; 

b) o acesso ao acervo pelos usuários fica limitado aos conteúdos disponíveis online, salvo 

exceção para usuários PNE; 

c) os serviços cujos trâmites são executados virtualmente ficam mantidos e intensificados; 

d) os serviços cujos trâmites são executados presencialmente foram adaptados para o 

formato virtual; 

e) as reuniões da equipe serão realizadas por meio de salas virtuais via Google Meet; 

f) enquanto o trabalho remoto permanecer, os servidores da Biblioteca ICAQF estarão 

disponíveis para atendimento às demandas da comunidade acadêmica. 

 

A partir do dia 18/03/2020, a equipe da biblioteca inicia suas atividades na modalidade 

temporária de trabalho remoto, preocupando-se em manter a qualidade dos serviços prestados de 

modo a atender às necessidades da comunidade acadêmica do campus como um todo.   
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1 A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA UNIFESP CAMPUS DIADEMA 

 

1.1 Estrutura física 

 

A biblioteca está situada na Unidade Manoel da Nóbrega e ocupa uma área física de 

346m2. A área de consulta é integrada à área do acervo possuindo 56 assentos. Possui 70 estantes 

de dupla face e 7 estantes simples. 

Desde 2017, a biblioteca dispõe de uma pequena sala de aproximadamente 10m2 que está 

sendo utilizada para realocação do acervo de pouca demanda e também como depósito de outros 

tipos de materiais. A anexação desse espaço à biblioteca permite, até então, o crescimento do 

acervo necessário para atender as mudanças e atualizações de plano de ensino. 

Por enquanto, não há previsão de construção de prédio próprio ou data para mudança 

para o espaço térreo do Complexo Didático, onde deverá ser instalada, pois, além de desocupar um 

espaço cedido pela Prefeitura de Diadema, ficará mais próxima da comunidade acadêmica que será 

remanejada para o Edifício de Acesso assim que finalizada sua construção. Para viabilizar essa 

mudança, em dezembro de 2019, a Divisão de Infraestrutura do campus Diadema, com o auxílio da 

equipe da biblioteca, elaborou a proposta de um layout para a biblioteca possivelmente ocupando 

o espaço do Complexo Didático. 

 

1.2 Horário de atendimento 

 

Em 2012, a biblioteca teve seu horário de atendimento reduzido em consequência da 

redução do seu quadro de servidores, mas ainda atendendo aos sábados. Porém, em 2015 passou a 

contar com 2 pessoas a menos e o atendimento aos sábados também deixou de ser realizado. 

Para sanar essa questão, em outubro de 2020, foi encaminhada à Congregação do campus 

Diadema a necessidade de ampliação do quadro atual de servidores com a disponibilização de mais 

três assistentes administrativos, além dos três que atualmente fazem parte do seu quadro. 

Por enquanto, o horário de atendimento presencial estabelecido para a biblioteca 

permanece de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h30min e assim que atendida a solicitação de 

ampliação do quadro de servidores da biblioteca, o período de atendimento deverá ampliado, para 

no mínimo 12 horas. 
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Quadro 1 – Horário de funcionamento 

Ano Horário de atendimento 

2010 Seg. à sex. 8h às 21h; Sáb. das 8h às 13h. 

2011 Seg. à sex. 8h às 21h; Sáb. das 8h às 13h. 

2012 Seg. à sex. 12h às 20:30h; Sáb. das 8h às 13h. 

2013 Seg. à sex. 12h às 20:30h; Sáb. das 8h às 13h. 

2014 Seg. à sex. 12h às 20:30h; Sáb. das 8h às 13h. 

2015 Seg. à sex. 12h às 20:30h. 

2016 Seg. à sex. 12h às 20:30h. 

2017 Seg. à sex. 12h às 20:30h. 

2018 Seg. à sex. 12h às 20:30h. 

2019 Seg. à sex. 12h às 20:30h. 

2020 Seg. à sex. 12h às 20:30h. 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 

 

1.3 A Comissão de Apoio à Biblioteca 

 

A Comissão de Apoio à Biblioteca (CAB) assessora no processo de seleção e atualização da 

bibliografia de interesse para os cursos de graduação e programas de pós-graduação, além de 

participar de decisões sobre assuntos acadêmicos referentes à biblioteca do campus Diadema. 

Em 05 de julho de 2013, houve a homologação do Regimento Interno da Comissão de 

Apoio à Biblioteca pela Congregação. Em 2016, o regimento da CAB foi atualizado com a proposta 

de alteração na sua composição: os cursos de Química e Química Industrial passaram a ter uma 

única representação bem como os programas de Pós-Graduação. Essa alteração foi aprovada na 

Congregação do dia 06 de dezembro de 2016.  

Em 2019, a CAB apresentou uma nova atualização do regimento, que foi aprovada pela 

Congregação em 05 de dezembro de 2019. As principais atualizações contemplaram: a nomeação 

por portaria dos membros da CAB; a inclusão das Diretorias Acadêmica e Administrativa na 

constituição da CAB; a representação discente a ser indicada pela própria Comissão nomeada; a 

recondução de seus membros, sem limite; as reuniões ordinárias passarão a ser realizadas uma vez 

por ano; em caso de desligamento de um membro da comissão antes do final do mandato, o 



5 
 

suplente deve substituir o titular até que novo docente seja designado sem a obrigatoriedade de 

passar a ser titular; e a alteração do regimento será por aprovação da maioria dos membros 

presentes, não mais 2/3. 

Foram realizadas reuniões nas seguintes datas, entretanto, por conta do isolamento social, 

a presidente optou por não convocar os membros dessa comissão para reuniões no ano de 2020: 

 11 de dezembro de 2013 

 28 de março de 2014 

 02 de outubro de 2014 

 27 de novembro de 2015 

 29 de abril de 2016 

 06 de dezembro de 2016 

 06 de dezembro de 2017 

 06 de abril de 2018 

 28 de junho de 2019 

 07 de agosto de 2019 

 18 de setembro de 2019 
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2 RECURSOS HUMANOS 
 

Em 2017, constava no quadro de servidores da biblioteca quatro assistentes 

administrativos e quatro bibliotecários, porém, entre fevereiro e dezembro de 2018, dois 

servidores foram afastados para tratamento de saúde e outro servidor pediu exoneração. Portanto, 

desde então, temos contado efetivamente com três bibliotecários e dois assistentes 

administrativos, já que a vaga de assistente não foi reposta para o quadro da biblioteca. 

Em agosto de 2020, uma das bibliotecárias foi afastada por motivo de licença maternidade 

e, no mesmo período, ocorreu o retorno da bibliotecária afastada para tratamento de saúde. No 

entanto, não há previsão de retorno para o assistente administrativo afastado para tratamento de 

saúde. 

Sobre a redução do quadro de servidores neste setor, em outubro e novembro de 2020, a 

biblioteca entregou dois ofícios à direção acadêmica deste campus com a justificativa para a 

necessidade de mais três assistentes administrativos para a biblioteca, além dos três assistentes 

administrativos que ainda constam no quadro da biblioteca. Os processos 23089.121606/2020-11 e 

23089.122551/2020-58 fazem parte de uma juntada de documentos para tratar sobre o Pacto e 

Vagas solicitado pela Reitoria da Unifesp onde foram inseridos os ofícios. 

 
Tabela 1 – Recursos Humanos 

Função Número de servidores 
  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bibliotecários 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Assistentes 
administrativos 

6 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 

Estagiários 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

 Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 
  

Quadro 2 – Servidores ativos 

Cargo Quantidade Nomes 

Assistente 
administrativo 

4 

Adriano Alves de Almeida (licença saúde) 

Erika Pereira de Magalhães 

Michele Hidalgo de Carvalho 

(vaga em aberto) 

Bibliotecário 4 
Argélia Peixoto 

Andrezza de Santana Moreira 
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Daniela Foppa Fuzari 

Ednelza Sarmento Garcia Gushiken (licença maternidade) 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 

 

2.1 Participação em eventos 

 

Visando a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados, os 

servidores da biblioteca procuram participar de cursos e eventos de interesse para o trabalho. 

 
Quadro  3 – Participações em eventos presenciais em 2019 

Nome do curso / evento 
Data e carga 

horária 

Número de 
Participantes 

Web of Science, EndNote e Plubons Maio (3h) 2 

Universidade pública, conhecimento público: diálogo sobre 

o orçamento na universidade 
Maio (2h) 2 

Lançamento do Portal de Periódicos da Unifesp Junho (4h) 3 

Impactos da Reforma da Previdência no mundo do trabalho Junho (3h) 2 

BIREDIAL-ISTEC'19 Agosto (32h) 2 

Plágio ou manipulação nas imagens científicas? Setembro (3h) 1 

Critérios de qualidade na Web of Science Setembro (8h) 2 

Pesquisa Clínica através da plataforma RedCap Setembro (3h) 2 

Ciência da Felicidade: É possível ser feliz na Universidade? Novembro (2h) 4 

Treinamento Brigada de Incêndio Novembro (8h) 3 

Curso Conservação Preventiva Novembro (14h) 2 

Concurso de fotografia e minivídeos: Categoria 1: 

Universidade Pública, Conhecimento Público 
Dezembro (2h) 1 

IV Encontro da Rede de Bibliotecas da Unifesp Dezembro (7h) 4 

Comemoração dos 25 anos da Unifesp Dezembro (3h) 5 

 Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2019. 
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Em 2020, enquanto a comunidade acadêmica permanecia em isolamento social e a 

instituição adaptava-se às Atividades Domiciliares Especiais (ADEs), a equipe da biblioteca priorizou 

participar de capacitações para melhoria do trabalho remoto. 

 

Quadro  4 – Participações em eventos virtuais em 2020 

Nome do curso / evento 
Data e carga 

horária 

Número de 
Participantes 

Como encontrar artigos científicos – ClassCursos Março (20h) 2 

Qualidade no atendimento aplicada ao serviço público - 

Unieducar EAD 
Março (4h) 2 

Competência Transversal - Propriedade Intelectual - SENAI Março (14h) 2 

EBSCO: a biblioteca está aberta (45 Webinars) 
Abr.-Nov. 
(58h30) 

3 

Segurança do Trabalho – SENAI Abril (14h) 2 

Tecnologia da Informação e Comunicação – SENAI Abr.-Maio (14h) 2 

Consumo Consciente de Energia – SENAI Abril (14h) 1 

Oficina de Língua Portuguesa - Gramática - Fundação 
Bradesco Escola Virtual 

Abril (16h) 1 

Planejando a retomada: estratégias e medidas de 
preparação de bibliotecas pós-pandemia – SIESB 

Maio (2h) 3 

Melhores práticas na gestão da plataforma Turnitin Maio (1h) 3 

Análise de relatórios de similaridade – Turnitin Maio (1h) 3 

A linguagem humana e seus efeitos sobre o pensamento - 
Unieducar EAD 

Maio (4h) 2 

Treinamento CAPES: portal de bibliotecários - Springer 
Nature 

Maio (2h) 1 

Design thinking para bibliotecas e a agenda 2030 - Emerald 
Publishing 

Maio (1h) 1 

Acesso à Informação – ENAP Maio (20h) 1 

Crossref Live Brasil – ABEC Maio (2h) 1 
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Educação Ambiental – SENAI Junho (14h) 1 

Home Office e a Administração Pública - ESAFI/Online Junho (1h) 1 

LGPD, proteção e armazenamento de documentos públicos 
- ESAFI/Online 

Junho (1h) 1 

Gestão da comunicação, produtividade e teletrabalho na 
pós-pandemia - ESAFI/Online 

Junho (1h) 1 

Live Pergamum: quarentena dos materiais Junho (1h) 5 

Papel da informação científica e tecnológica no 
desenvolvimento da pesquisa e da inovação – ACS 

Junho (1h) 1 

Cursos promovidos pelas bibliotecas da Unifesp e CRBU Jun.-Jul. (20h) 5 

A Lei Geral de Proteção de Dados e a Integridade Pública 
na Unifesp 

Julho (3h) 3 

SciFinder-n: a nova geração na busca por informações 

científicas e tecnológicas – ACS 
Julho (1h) 2 

Patentes: as fontes de informação tecnológica – ACS Julho (2h) 2 

Congresso Acadêmico Unifesp Virtual 2020 Julho (45h) 5 

Arquivologia – Unieducar Julho (4h) 1 

Introdução à publicação acadêmica – Elsevier Julho (1h) 1 

WebDewey: a ferramenta de classificação mais atualizada – 
FEBAB 

Julho (1h) 1 

O impacto da COVID-19 nas bibliotecas: considerações 
sobre a segurança das pessoas e das coleções – FEBAB 

Julho (2h) 1 

Teletrabalho: realidade, perspectivas e desafios. Como 
fazer? – MPT 

Julho (1h) 1 

Ministério da Economia está modernizando o teletrabalho - 
ME/SEDGG/SGP 

Julho (1h) 1 

VI Simpósio Preservação e Conservação de Acervo - 
Biossegurança e Conservação de Livros e Documentos: 
Protocolos e Melhores Práticas - TOI/USP 

Agosto (3,5h) 4 

III Simpósio Curadoria Digital: Curadoria Digital e Políticas 
de Digitalização - TOI/USP 

Agosto (3h) 4 

I Simpósio Políticas e Estratégias de Preservação de 
Conteúdo na Web - TOI/USP 

Agosto (4h) 1 
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XVI Encontro sobre articulação entre o processo de ensino 
e aprendizagem e as tecnologias digitais – UNIFESP 

Agosto (1,5h) 3 

Introdução à avaliação de estágio probatório 
(autoinstrucional) -  UNIFESP 

Agosto (30h) 1 

Conferência Multimodalidade e Linguística – UNIFESP Agosto (6h) 1 

Workshop: Desvendando as ferramentas do Google: Gmail, 
Meet, Drive, Sites, Acadêmico, Forms e muito mais! – 
UNIFESP 

Agosto (2h) 5 

PAD in Live - módulo I - Juízo de Admissibilidade / módulo II 
- Procedimentos Disciplinares – CGU 

Agosto (6h) 1 

Como sua revista pode entrar na Web of Science - Clarivate Agosto (1h) 1 

Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas 
para Tempos de Mudança – PUC 

Agosto (4h) 1 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI! Ago.-Out. (20h) 2 

Desvendando a plataforma Turnitin Setembro (1h) 3 

Como acessar o Turnitin / O essencial do Turnitin 

Originality / Turnitin – Fake News e a credibilidade das 

fontes 

Setembro (2,5h) 1 

II Seminário Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin - 

BBM/USP 
Setembro (3h) 1 

Qual é o papel dos fóruns de editores? / Métricas 

internacionais e o índice H - Rede Tulipa 
Setembro (4h) 1 

Novos rumos para o Qualis Periódicos - Rede Tulipa Setembro (2h) 2 

Analisando a sua revista pelo Fator de Impacto - Clarivate e 
ABEC 

Setembro (2h) 1 

Noções básicas do Trabalho Remoto – ENAP Setembro (10h) 2 

VIII Seminário de Pesquisa e Integração – PUC Setembro (24h) 1 

Políticas e permissões da Elsevier e Repositórios 

Institucionais – USP 
Setembro (2h) 2 

Patrimônio em Papel: arquivos e bibliotecas como fontes 

de memória – UNIFESP 
Setembro (3h) 1 

Juventude sem máscara: escola, universidade e pesquisa – 

UNIFESP 
Setembro (2h) 1 

Linguística – Unieducar Setembro (4h) 1 
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Fundamentos Básicos do Moodle para Professores - 2ª 

Versão – UFSC 
Setembro (24h) 1 

Treinamento de Mindfulness I – UNIFESP Outubro (15h) 3 

V Semana do(a) servidor(a) público(a) UNIFESP - 

Transformando o Trabalho e Fortalecendo Vínculos 
Outubro (20h) 2 

XI Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta Outubro (20h) 3 

II Seminário Internacional Patrimônio Científico e Ensino 

das Ciências – PUC 
Outubro (20h) 1 

Processos de Licitação nos Institutos Federais e assinaturas 

de bibliotecas digitais – FEBAB 
Outubro (2h) 2 

Documentos Públicos - LGPD e Repositórios Confiáveis para 

Documentos Arquivísticos – ESAFI 
Outubro (1h) 1 

Preprints e oportunidades para melhorar a visibilidade de 

periódicos – ABEC 
Outubro (2h) 3 

InCites - Ferramenta de pesquisa analítica da produção 

científica – Clarivate Analytics 
Outubro (2h) 1 

Otimizando seu fluxo de pesquisa: da revisão bibliográfica à 

escrita – Elsevier 
Outubro (1,5h) 2 

O futuro da ciência aberta: tendências e desafios - Emerald 

Publishing 
Novembro (1,5h) 1 

Diversidade no ambiente acadêmico: uma reflexão 

necessária - Emerald Publishing 
Novembro (2h) 1 

Como a tecnologia pode ajudar a comunidade 

acadêmica: Trinka, a ferramenta gratuita de inteligência 

artificial que ajuda autores com textos científicos - ABEC 

Novembro (1,5h) 1 

Ciência aberta e Gestão de dados científicos - UNIFESP Novembro (2h) 2 

Assédio e seus impactos à integridade pública - UNIFESP Novembro (2h) 4 

O Teletrabalho nas IFES. Experiências recentes - UNIFESP Novembro (2h) 2 

Elaboração e esclarecimento de dúvidas sobre Planos de 

Gestão de Dados – FAPESP 
Novembro (2h) 2 

O teletrabalho na Unifesp: área acadêmica Dezembro (2h) 3 

Oficina de Atualização do Currículo Lattes - Projeto Quero 

Publicar 
Dezembro (2h) 1 

 Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 
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2.2 Participação em comissões 

 

A equipe da biblioteca trabalhou junto à Secretaria Acadêmica de Graduação na 

organização da matrícula dos estudantes ingressantes de 2020, durante os dias 20 e 21 de fevereiro 

de 2020, a pedido da Diretoria Acadêmica. Sendo assim, não houve atendimento ao público na 

biblioteca nos dias supracitados. 

Ao longo dos anos 2019 e 2020, os servidores da biblioteca tiveram participação nos 

seguintes órgãos colegiados, comissões e grupos de trabalho da instituição: 

 

 Congregação do Campus 

 Comissão de Apoio à Biblioteca 

 Comissão Processante Permanente 

 Comissão de Heteroidentificação, Renda e PCD 

 Comissão de Estágio Probatório 

 Subcomissão de Capacitação 

 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

 Comitê Gestor do Acervo do CEFE 

 Grupo de Trabalho - Catalogação CRBU 

 Grupo de Trabalho - Priorização de Vagas 

 Tutoria no Curso Introdutório de Libras 

 Apoio Técnico da CRBU 
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3 ACERVO 
 

3.1 Composição do acervo 

Tabela 2 – Distribuição do acervo da biblioteca do ICAQF por tipo de bibliografia conforme PPCs 

Curso 
Básica 
Títulos 

Básica 
Exemplares 

Complementar 
Títulos 

Complementar 
Exemplares 

Ciências 
Ambientais 

167 2.714 174 1.770 

Ciências Biológicas 94 1.804 56 717 

Ciências - 
Licenciatura 

303 4.622 192 2.015 

Engenharia 
Química 

268 4.981 213 2.538 

Farmácia 288 4.572 404 5.086 

Química 118 3.147 148 2.081 

Química Industrial 140 3.522 176 2.406 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 

 

Tabela 3 - Tipos de documentos presentes no acervo da biblioteca do ICAQF 

Tipo de Documento Qtde. de Títulos Qtde. de Exemplares 

CD 106 731 

DVD 16 60 

Digital 58 0 

Folheto 57 183 

Livro 3.675 18.837 

Norma Técnica 13 14 

Referência 105 279 

TCC (digital) 1.611 1.611 

Tese e Dissertação (digital) 379 379 

 TOTAL 6.020 22.094 

Fonte: Pergamum - UNIFESP, 2020. 
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3.2 Plano de ensino 

 

Para facilitar a avaliação do acervo e a emissão dos relatórios necessários aos avaliadores 

do MEC, os Planos de Ensino das unidades curriculares dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) 

oferecidos pelo Campus Diadema estão cadastrados no sistema Pergamum. Esse trabalho é 

realizado pelos assistentes administrativos a cada atualização dos planos de ensino, normalmente, 

em período de recesso escolar. Essa ferramenta auxilia os bibliotecários na avaliação do acervo e os 

docentes na solicitação e indicação da bibliografia utilizada nos cursos. 

Em 2020, os cursos de Ciências Ambientais, Ciências Biológicas e Farmácia, do Campus 

Diadema, tiveram seus PPCs atualizados em razão da necessidade de adequação de seus currículos 

às novas demandas de ensino e aprendizagem, e consequentemente, as bibliografias indicadas 

sofreram atualização. Os PPCs já estão disponíveis para consulta no sistema Pergamum. 

 

3.3 Procedimentos para solicitação de materiais bibliográficos 

 

Desde 2016, a biblioteca estabeleceu um procedimento padrão, que deve ser adotado 

pelos docentes, para solicitação de compra de títulos à biblioteca. Pretende-se com isso 

proporcionar aos docentes mais flexibilidade na indicação de bibliografia adequando-a aos planos 

de ensino, sem que se perca de vista a racionalização da utilização de recursos públicos, o 

atendimento às indicações do MEC e as demandas discentes. Esse documento está disponível na 

página da biblioteca na internet. 

 

3.4 Aquisição de recursos informacionais 

 

A aquisição de recursos informacionais é descentralizada, ou seja, independe das demais 

bibliotecas da UNIFESP e é executada e controlada pelo campus. Cabe à biblioteca elaborar o 

termo de referência dos processos de compra, normalmente, realizados por Registro de Preços por 

pregão eletrônico. 

Em 2018, a Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp (CRBU) assinou para toda a 

comunidade acadêmica a plataforma de e-books Minha Biblioteca. São mais de 8.000 livros 
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eletrônicos, em português, nas mais diversas áreas do conhecimento, tendo como principais 

editoras: Saraiva, Atlas, Manole, ArtMed, Grupo GEN, Bookman, Zahar, Érica, Forense, Guanabara 

Koogan, Cengage Learning, AMGH, LTC, Autêntica, Método, Penso, Roca, Santos, Artes Médicas, 

Amarilys, Minha Editora. 

Em decorrência do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19, em setembro de 

2020, a CRBU agilizou o processo de assinatura da plataforma de e-books Biblioteca Virtual Pearson 

e disponibilizou para toda a Unifesp. A BV Pearson conta com mais de 25 editoras parceiras e com 

mais de 8.000 títulos em diversas categorias profissionais e literárias/ áreas do conhecimento, e 

está disponível tanto na versão web como em aplicativo para Android e IOS. 

As plataformas possuem diversas funcionalidades, como cartões de estudo, metas de 

leitura, leitura off-line, impressão de páginas, resenhas, possibilidade de compartilhar citações e 

trechos interessantes nas redes sociais, text to speech (ferramenta de acessibilidade integrada), 

além das ferramentas tradicionais de marcação de texto, páginas e anotações e listas de leitura. 

Apesar da assinatura de duas plataformas de e-books nacionais, vale ressaltar a 

importância da aquisição de livros físicos para a biblioteca do campus Diadema, pois vários títulos 

só estão disponíveis na versão impressa para compra institucional. Também se deve ponderar 

sobre a necessidade de comprar exemplares impressos, ainda que em menores quantidades, dos 

títulos atendidos pelas bases de e-books assinadas pela CRBU, pelos motivos expostos abaixo: 

 Não há garantia que a oferta de um título permanecerá na base durante todo o período de 

vigência da assinatura. Alguns títulos podem ser excluídos devido aos acordos contratuais 

entre as editoras e os fornecedores das bases; 

 A opção impressa garante acessibilidade aos usuários, como o caso de alunos que 

apresentam dificuldade para ler as opções digitais por motivos de saúde. 

Diante o exposto, em 2019, foi iniciado o Registro de Preços por Pregão Eletrônico nº 

144/2019. O pregão foi concluído em 2020, com validade de 1 ano, a vencer em junho de 2021. O 

valor estimado para aquisição mínima de livros nacionais é de R$ 157.850,00 e para livros 

importados, R$ 173.950,00. 

 

Tabela 4 – Investimento em acervo 

Ano Valor 

2007 R$ 70.027,00 

2008 R$ 89.954,31 

2009 R$ 80.698,61 

2010 R$ 161.930,82 

2011 R$ 176.585,51 
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2012 R$ 1.042.411,93 

2013 R$ 106.856,17 

2014 R$ 60.166,30 

2015 R$ 133.963,87 

2016 R$ 46.611,64 

2017 R$ 20.000,00 

2018 R$ 794,00 

2018 US$ 1.127,82 

2019 R$ 192,58* 

2020 R$ - 

Fonte: Pergamum - UNIFESP, 2020. 
* Dicionário adquirido com recursos da CRBU 

 

Gráfico 1 – Investimento anual em acervo na biblioteca do ICAQF 

 

Fonte: PHL © Elysio – UNIFESP e Pergamum, 2020. 
 

3.5 Inventário 

 

A realização do inventário é essencial para o desenvolvimento do acervo da biblioteca. 

Através desse processo, são apresentadas informações detalhadas a respeito da situação que se 

encontra a coleção da biblioteca. Essa é uma atividade realizada anualmente pelos assistentes 

administrativos, durante o recesso do calendário acadêmico, utilizando-se o sistema Pergamum, 
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que permite cadastrar, carregar dados e emitir relatórios para análise. A biblioteca já realizou 4 

inventários, sendo o último realizado entre janeiro e fevereiro de 2020. 

 

3.6 Preservação 

 

Para aumentar a durabilidade do acervo, a biblioteca mantém um contrato de serviço de 

encadernação de livros que apresentam sinais de desgaste. Nesse processo, os livros são refilados e 

tem a capa trocada. Ao longo de 5 anos foram reencadernados 650 livros e pretende-se manter 

este serviço com regularidade. 

A limpeza dos livros também é atividade essencial para conservação do acervo e garantia 

de salubridade para usuários e servidores. A higienização do acervo possibilita identificar qualquer 

problema de início de contaminação do acervo por micro-organismos e insetos, além de evitar o 

acúmulo de poeira nos livros e estantes. 
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4 PROCESSAMENTO TÉCNICO 
 

É a atividade que engloba a classificação, catalogação, indexação e preparo físico dos 

documentos, disponibilizando-os em bases de dados para facilitar a identificação e recuperação do 

material informacional. 

 

Gráfico 2 – Processamento técnico do acervo na biblioteca do ICAQF 

 
Fonte: PHL © Elysio - UNIFESP e Pergamum, 2020. 

 

Tabela 5 – Processamento Técnico 

Ano 
Itens 

Catalogados 
Exemplares 
Tombados 

2007 484 1.225 

2008 1.091 1.464 

2009 497 1.010 

2010 1.022 2.343 

2011 761 2.043 

2012 343 8.730 

2013 249 1.008 

2014 213 683 

2015 343 1.215 

2016 205 536 

2017 243 417 

2018 270 570 

2019 303 124 

2020 184 27 

Fonte: PHL © Elysio - UNIFESP e Pergamum, 2020. 
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Em 2020, a equipe da biblioteca priorizou a inserção e a homologação de documentos 

eletrônicos no Repositório Institucional Unifesp (RIU). Foram corrigidos metadados de registros 

importados da plataforma Sucupira e também submetidos e homologados mais de 06 tipos de 

documentos nas diversas coleções que fazem parte da comunidade Instituto de Ciências 

Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, perfazendo um total de aproximadamente 350 registros 

corrigidos ou submetidos. 
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5 ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
 

O atendimento aos usuários tem por finalidade atender as demandas informacionais da 

comunidade acadêmica da universidade e do público externo, tanto presencialmente como por 

meios eletrônicos e demais meios de comunicação. 

Entre os serviços que fazem parte do atendimento aos usuários destacam-se: 

 Cadastro de usuários; 

 Empréstimo e devolução; 

 Renovação e reserva; 

 Consulta ao acervo; 

 Registro de consulta local; 

 Penalidade alternativa; 

 Guarda de livros; 

 Leitura / conferência de estantes; 

 Atendimentos: pessoal, telefone, e-mail e redes sociais. 

 

5.1 Circulação 

 

A circulação corresponde a toda e qualquer movimentação física de materiais emprestados 

a usuários. A circulação do material bibliográfico pode ocorrer pela sua simples retirada da 

prateleira, seja para seu manuseio no local ou em outro espaço da biblioteca, seja para sua retirada 

por empréstimo domiciliar. 

 

5.1.1 Cadastro de usuário 

 

Os usuários têm que ser cadastrados manualmente no sistema da biblioteca, pois ainda 

não há integração com nenhum sistema utilizado pela instituição, seja de RH ou graduação. Para 

realizar essa atividade durante a suspensão das atividades presenciais, foram disponibilizadas no 

site da biblioteca orientações para os usuários solicitarem o cadastro provisório e/ou atualização 

de cadastro no sistema Pergamum, que também é necessário para o acesso às plataformas de e-

books. 

Visando o controle de vínculo de usuários cadastrados no sistema Pergamum com a 

instituição, é realizada a revisão dos cadastros de usuários que já se formaram, trancaram ou 
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solicitaram transferência, alterando o status de usuário ativo para afastado da instituição, por isso, 

a diferença no total de usuários ativos é pequena ao decorrer dos anos. 

 
Tabela 6 - Relação de usuários ativos na biblioteca do ICAQF 

Tipo de 
Usuário 

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Graduação 683 1.134 1.887 2.148 2.567 2.702 3.072 2.990 3.442 3.467 3.563 

Pós-graduação 24 27 56 36 75 112 158 228 284 317 354 

Docente 79 105 131 147 157 162 291 293 299 298 318 

Servidor 28 30 38 35 38 43 47 49 52 54 52 

Ex-aluno 0 0 0 0 0 0 4 3 5 7 4 

Total 814 1.296 2.112 2.366 2.837 3.019 3.572 3.563 4.082 4.143 4.291 

Fonte: PHL © Elysio – UNIFESP e Pergamum, 2020. 

  

Gráfico 3 – Usuários ativos na biblioteca do ICAQF 

 
Fonte: PHL © Elysio – UNIFESP e Pergamum, 2020. 
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5.1.2 Empréstimos 

 

O pico de empréstimos em 2010 coincide com a criação dos cursos de Licenciatura e 

Ciências Ambientais, número que se manteve em 2011 e 2012. Ao final de 2015, constatamos uma 

redução no número total de empréstimos, em decorrência da diminuição do número de vagas 

ofertadas nesse ano e também devido ao período de greve dos técnicos administrativos em 

educação. Observamos considerável redução no número de empréstimos dos alunos dos cursos de 

Farmácia, Licenciatura, Química e Química Industrial o que refletiu no número total de 

empréstimos. A redução do número de salas ocupadas no prédio também influencia a quantidade 

de empréstimos, devido à distância entre as unidades, muitos alunos que não tem aula na unidade 

Manoel da Nóbrega não conseguem vir até a biblioteca com a frequência necessária. O aumento 

percebido em 2016 é decorrente do restabelecimento do número de vagas iniciado nesse ano.  

Com a assinatura das duas plataformas de e-books, o acervo das bibliotecas da Unifesp 

passou a ter um número considerável de títulos indicados como bibliografia básica ou 

complementar disponível online. Este serviço foi indispensável para as Atividades Domiciliares 

Especiais (ADEs) durante o período de isolamento social, chegando a 1.281.725 de páginas lidas 

pela comunidade acadêmica da Unifesp na plataforma de e-books Minha Biblioteca em 2020. 

Aumento de 427% comparado ao ano de 2019, com aproximadamente 300 mil páginas lidas. 

É notável uma queda considerável no número de empréstimos em 2018 que coincide com 

a assinatura da plataforma de e-books Minha Biblioteca, e possivelmente haveria uma nova queda 

no número de empréstimos após a disponibilização da assinatura da plataforma de e-books 

Biblioteca Virtual Pearson, em setembro de 2020. 

Devido ao fechamento da biblioteca em virtude da pandemia, o número de empréstimos 

registrado em 2020 corresponde aos meses de janeiro, fevereiro e março.  

 

Tabela 7 - Empréstimos domiciliares e renovações realizadas pela biblioteca do ICAQF 
Cursos de 

Graduação e Pós-
Graduação 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ciências 
Ambientais 

0 0 0 1.309 2.023 2.427 2.755 2.656 1.869 2.471 5.386 2.752 2.108 135 

Ciências Biológicas 520 2.772 3.934 5.819 5.384 4.627 6.826 7.128 5.283 6.527 9.635 5.764 4.803 286 

Ciências – 
Licenciatura 

0 0 0 3.694 3.642 4.532 6.461 6.559 3.032 4.261 8.986 4.590 5.219 487 

Engenharia 
Química 

989 3.559 4.033 8.350 9.324 8.235 14.975 14.573 8.245 11.884 18.667 6.823 9.057 620 

Farmácia 1013 4132 7347 14.032 14.384 13.589 21.494 19.101 8.313 11.407 18.018 12.222 12.780 874 

Química 632 2.950 3.935 5.174 5.702 4.929 7.289 6.039 2.554 4.295 8.237 5.203 3.982 400 

Química Industrial 0 0 0 1.876 2.531 2.078 3.558 3.783 1.823 2.534 5.358 2.939 3.142 315 

Análise Ambiental  0 0 0 0 0 0 0 5 53 69 198 29 35 3 
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Integrada 

Biologia Química 0 0 0 7 20 9 74 84 40 35 69 30 32 18 

Ciência e Tec. da 
Sustentabilidade 

0 0 0 364 196 140 170 198 86 108 437 269 174 47 

Ciências 
Farmacêuticas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 42 32 33 3 

Ecologia e Evolução 0 0 0 28 2 19 43 37 3 37 75 60 2 3 

Engenharia e 
Ciências de 
Materiais 

0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 19 2 0 

Engenharia 
Química 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 92 8 

Ensino de Ciências 
e Matemática 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 357 40 61 7 

PROFMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 9 

Outros 1360 2.416 2.079 2.413 1.751 3.224 1.057 1.401 2.095 187 467 629 547 80 

TOTAL 4514 15829 21327 43.066 44.959 43.809 64.702 61.564 33.412 44.003 75.932 41.500 42.091 3.295 

Fonte: PHL © Elysio – UNIFESP e Pergamum, 2020. 
 
 

Gráfico 4 – Total de empréstimos realizados por ano 

 

Fonte: PHL © Elysio - UNIFESP e Pergamum, 2020. 
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Tabela 8 - Agenda de devoluções 

Servidor Data Quantidade de livros 

Argélia 11/08/2020 3 

Andrezza 18/09/2020 3 

Argélia 01/10/2020 4 

Andrezza 09/10/2020 4 

Andrezza 20/10/2020 5 

Erika 30/10/2020 2 

Michele 23/11/2020 3 

Andrezza 04/12/2020 3 

Andrezza e 
Michele 

10/12/2020 4 

Erika 16/12/2020 3 

Argélia 17/12/2020 3 

 Total 37 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 
 

5.1.4 Consulta ao acervo 

 

A consulta local ao acervo geral e às obras de referência também foi contabilizada e sofreu 

uma queda brusca em 2020. A quantidade de livros consultados corresponde ao período de 11 dias 

úteis, período que ocorreram as aulas presenciais do primeiro semestre, de 02 a 16 de março de 

2020. 

Tabela 9 – Consulta local na biblioteca do ICAQF 

Ano Total de Exemplares 

2011 7.737 

2012 4.952 

2013 7.432 

2014 8.070 

2015 5.588 

2016 6.770 

2017 6.052 

2018 4.604 

2019 3.789 

2020 237 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 
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Além do fato do nosso campus não ser centralizado o que dificulta/impede a permanência 

dos alunos na biblioteca. Percebe-se também que o uso do espaço é mais frequente pelos alunos 

que têm aulas no mesmo prédio onde a biblioteca se localiza. 

 

5.1.5 Penalidade alternativa 

 

Com intuito de atender melhor nossos alunos e se pautando em ações justas e igualitárias, 

a biblioteca implantou a partir de setembro de 2013 a penalidade alternativa para suspensões por 

atraso de devolução. O regulamento da biblioteca foi alterado de acordo com a aprovação na 

reunião da congregação de 19 de julho de 2013, no item referente a atrasos na devolução, com a 

inclusão do parágrafo a seguir: 

 

“Para suspensões iguais ou superiores a 30 dias por atraso de material fica facultado ao usuário 

optar, também, pela isenção da suspensão em troca da doação de livros: 

a) Os livros doados deverão estar em bom estado de conservação, o que será avaliado no momento 

da doação por um bibliotecário; 

b) Os títulos que poderão ser aceitos serão indicados em listas elaboradas pela biblioteca 

respeitando critérios diferenciados para suspensões de 30 até 60, 61 até 90, de 91 até 364 dias. 

Para suspensões acima de 01 ano, é facultado à biblioteca determinar a penalidade alternativa ao 

usuário, de forma razoável, de acordo com a gravidade do fato; 

c) Títulos que não constarem das listas poderão ser aceitos mediante avaliação e aprovação de um 

bibliotecário; 

d) A quantidade recebida para cada título da lista também será indicada; após alcançar essa 

quantidade o título será substituído; 

e) Cada usuário poderá se beneficiar dessa medida no máximo três vezes pelo período de um ano.” 

 

A medida foi efetivamente implantada em 14 de outubro, no início do 2º semestre de 

2013, e teve boa aceitação dos alunos. Entretanto, após fevereiro de 2019, com a implantação da 

redução do cálculo de suspensão para 2 dias corridos por dia de atraso, considerando finais de 

semana e feriados, a utilização desse serviço diminuiu. 

  

Tabela 10 - Quantidade de títulos doados por Penalidade Alternativa 

Penalidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30 a 60 dias 11 21 13 26  18 14 1 0 

61 a 90 dias 1 3 0 4  0 3 7 1 
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Superiores a 90 dias 4 3 4 13  10 9 6 0 

Total 16 27 17 43 28  26  14 1 

 Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 

 

 

5.1.6 Outros serviços referentes à circulação 
 

Tabela 11 - Empréstimo entre bibliotecas  
(externas à Unifesp) 

Ano Quantidade 

2011 5 

2012 6 

2013 3 

2014 1 

2015 3 

2016 1 

2017 1 

2018 2 

2019 0 

2020 0 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 

 

Tabela 12 – Empréstimo inter-Unifesp  
(bibliotecas da Unifesp) 

Ano Quantidade 

2012 19 

2013 151 

2014 278 

2015 73 

2016 75 

2017 110 

2018 70 

2019 45 

2020 4 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 

 

Tabela 13 – Comutação bibliográfica 

Ano Quantidade 

2011 3 

2012 2 

2013 12 

2014 15 

2015 4 

2016 7 

2017 0 

2018  6 

2019 0 

2020 2* 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 
*devido à pandemia, as solicitações não foram atendidas. 

Tabela 14 – Empréstimo manual 

Ano Quantidade 

2013 330 

2014 315 

2015 104 

2016 397 

2017 391 

2018 140 

2019 131 

2020 2 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 
 Nota: empréstimo adotado em casos de falha do sistema 
Pergamum, falta de energia, limite de livros excedidos, saída 
para uso externo e devolução no mesmo dia, etc. 
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5.2 Referência 

 

O Serviço de Referência é a assistência direta e pessoal ao usuário na busca de informações 

existentes tanto no acervo da biblioteca como em outras instituições, no acesso a multivariadas 

fontes de informação e na normalização documentária. Abrange: 

 

 Assistência ao usuário, busca bibliográfica e normalização técnica; 

 Atualização do manual de normalização de trabalhos acadêmicos: de acordo com a 

atualização da NBR e inclusão e detalhamento de algumas informações; 

 Orientação presencial e à distância quanto à normalização de trabalhos acadêmicos e 

consulta à base de dados; 

 Classificação de trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. 

Tabela 15 – Classificação de tcc’s, dissertações e teses 

Ano Quantidade 

2011 56 

2012 26 

2013 152 

2014 273 

2015 197 

2016 319 

2017 462 

2018 331 

2019 383 

2020 69 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 

 

A partir de 04 de maio de 2020, o serviço de classificação de trabalhos de conclusão de 

curso, dissertações e teses foi suprido pelo formulário para geração automática de ficha 

catalográfica, elaborado pela equipe DTI do campus Diadema, e disponível no site da biblioteca. 

Após a disponibilidade do formulário mais de 140 usuários usufruíram do novo serviço. 
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5.3 Treinamento 

 

Focado na construção do conhecimento do usuário, os treinamentos são instrumentos de 

aprendizado que objetivam apresentar ferramentas e práticas de pesquisa que facilitem e agilizem 

na tomada de decisão. 

Inclui cursos e programas de instrução orientada para capacitar o usuário na utilização dos 

recursos da biblioteca, nos métodos e técnicas da pesquisa bibliográfica e nas normas técnicas de 

documentação. 

A biblioteca tem oferecido com regularidade o treinamento sobre Normalização de 

Trabalhos Acadêmicos e sobre ferramentas para gerenciamento de referências bibliográficas 

Endnote e Mendeley, sendo ministrado frequentemente pela bibliotecária do Campus São Paulo, 

Andreia Feitosa do Carmo. 

Também recebemos convite da comissão organizadora da décima edição da Semana 

Científica e Cultural da UNIFESP Diadema (SCCUD) para oferecer um treinamento presencial no dia 

27 de agosto de 2019, em parceria com a fornecedora Elsevier. Foi feita uma introdução dos 

produtos e serviços da biblioteca e foram abordados os principais recursos disponíveis para a 

Unifesp (Engenharia – EngineeringVillage, Knovel, Scopus, ScienceDirect e Mendeley). 

 

Quadro 5 – Treinamento presencial em 2019 

Nome do Evento Data e Carga Horária 
Número de 

Participantes 
Recepção aos Calouros Março (1h) 150 

Endnote Basic e Mendeley Abril (3h) 23 

Integrity Abril (2,5h) 10 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos Abril (2h) 20 

ACS on Campus Maio (5h) 50 

Workshop das Bases de Dados da Elsevier Junho (4h) 12 

Science Direct, Scopus e Mendeley Outubro (3h) 16 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2019. 
 

 

Ao longo de 2020, as bibliotecas da Unifesp promoveram, em parceria com diversos 

fornecedores, eventos virtuais para toda a comunidade acadêmica. Os webinários abordaram os 

produtos e serviços online das bibliotecas, bases de dados e gerenciadores de informação. A 
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gravação de alguns treinamentos encontra-se disponível em nosso site, na área de Cursos e 

Eventos. 

Quadro 6 – Treinamento online em 2020 

Nome do Evento Data e Carga Horária 

Organização e sistematização da Informação – EndNote e Rayyan 17 jun. 2020 (1h) 

Apresentação dos serviços e produtos online das Bibliotecas 17 jun. 2020 (1h) 

Saúde Baseada em Evidências 18 jun. 2020 (1h30) 

Pubmed 19 jun. 2020 (1h) 

Ciência aberta, ORCID, Repositório de dados e institucional 22 jun. 2020 (1h30) 

Compendex/EngineeringVillage - Como fazer uma Revisão 
Bibliográfica Ampla e Completa 23 jun. 2020 (1h) 

Pesquisa em Base de Dados em Saúde, parte 1 23 jun. 2020 (1h30) 

Scopus 24 jun. 2020 (1h30) 

Pesquisa em Base de Dados em Saúde, parte 2 24 jun. 2020 (1h30) 

Knovel – Conteúdo aplicado das Engenharias 25 jun. 2020 (1h) 

Indicadores de Produção Científica 26 jun. 2020 (2h) 

Embase 30 jun. 2020 (1h) 

Treinamento da plataforma Minha Biblioteca na Unifesp 1 jul. 2020 (1h) 

Mendeley 06 jul. 2020 (1h) 

Science Direct 07 jul. 2020 (1h) 

Treinamento online American Chemical Society (ACS) e SciFinder 28 jul. 2020 (1h30) 

Usabilidade da Biblioteca Virtual Pearson 15 out. 2020 (1h) 

Fonte: Biblioteca Unifesp Diadema, 2020. 
 

 

5.4 Bases digitais testadas 

 

Em 2020, as bibliotecas da Unifesp ofertaram à comunidade Unifesp alguns trials e destaca 

a importância da participação da comunidade acadêmica, no intuito de fornecer subsídios para 

avaliação dos produtos ofertados e análise de viabilidade de contratação: 

 Biomedical & Life Sciences Collection: coleção com mais de 2.700 palestras adequadas 

para inclusão em cursos e como material de aprendizado; 
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 JoVE: biblioteca de vídeos que ensinam conceitos-chave e técnicas fundamentais, simples 

e fáceis de entender. Eles abrangem tópicos de Ciências, Medicina, Engenharia e 

Psicologia; 

 Statista: plataforma especializada em dados de mercado e consumidores, com mais de 1 

milhão de estatísticas; 

 ProQuest Pivot: ferramenta de descoberta de financiamento, que indexa editais do mundo 

todo para a captação de recursos para o desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 SciFindern: nova ferramenta de buscas por informações científicas e tecnológicas do CAS, 

com acesso a documentos de patente de mais de 60 escritórios mundiais na íntegra, novos 

filtros de buscas, formulações indexadas, metodologias sintéticas detalhadas, além de uma 

ferramenta de retrossíntese preditiva e experimental; 

 Saraiva Educação/Biblioteca Digital Saraiva: acervo com aproximadamente 2.650 títulos, 

contendo as coleções Saraiva Jur, Saraiva Uni e Técnico-Selo Editora Érica. 

 

5.5 Comunicação 

 

Com o objetivo de divulgar contínua e regularmente aos usuários informações sobre seu 

acervo e serviços, além de aproximar os usuários pelas mídias sociais, a biblioteca utiliza canais de 

comunicação tradicionais como folders e folhetos, e-mails, site e redes sociais - Facebook e Twitter. 

A biblioteca tem permissão para enviar mensagens para as listas de e-mails da comunidade 

do campus Diadema desde 2016. O canal permite encaminhar informes, avisos de treinamentos, 

cursos e eventos e divulgação de produtos e serviços da biblioteca. Em 2020 foram enviados mais 

de 80 e-mails através das listas de divulgação do campus. 

Devido ao isolamento social imposto pela Covid-19, a Liga Acadêmica Unifesp Diadema 

(LAUD) decidiu elaborar uma versão online da "Semana dos Bixos", bem diferente da tradicional 

Recepção aos Calouros. A proposta foi transmitir informações através de pequenos vídeos para 

divulgação nos meios de comunicação. A biblioteca elaborou um vídeo explicativo sobre o 

funcionamento da biblioteca durante a suspensão das atividades presenciais. 

A página da biblioteca na internet foi colocada no ar em 21/03/2017, e foi desenvolvida 

pela própria equipe da biblioteca, estando diretamente envolvidos um assistente administrativo e 

uma bibliotecária. A oportunidade de idealizar o próprio site permitiu que se buscasse um design 

mais atrativo e de fácil navegação procurando oferecer aos usuários uma vasta gama de 

informações úteis e pertinentes às suas necessidades acadêmicas e de pesquisa. Desde então, a 

administração da página é feita pela própria biblioteca tornando mais ágil a atualização de 
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conteúdo e as reformulações que com o uso se percebam necessárias. Para atender as 

necessidades atuais da comunidade foram incluídas novas páginas no site da biblioteca: 

 

 Cadastro Provisório; 

 Formulário para geração automática de ficha catalográfica; 

 Bases de dados; 

 E-books; 

 Tutorial do Software Turnitin; 

 Tutorial do Repositório Institucional da Unifesp; 

 Tutorial Minha Biblioteca; 

 Tutorial Biblioteca Virtual Pearson. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em 2016, com a mudança no organograma do campus, a biblioteca passou a responder 

hierarquicamente à Diretoria Administrativa. Essa medida representou um ganho para a biblioteca, 

pois houve melhora no processo de comunicação com a chefia imediata, agilizando de um modo 

geral a tomada de decisões e os processos administrativos.  Em 2018, após 2 anos sob a chefia da 

Diretoria Administrativa, com a mudança na Direção Acadêmica do Campus, em setembro, a 

biblioteca voltou a ser subordinada hierarquicamente à Diretoria Acadêmica. 

Infelizmente, desde 2019, não houve recurso de capital para compra de livros impressos e, 

devido a demora no andamento de processo para assinatura de duas enciclopédias que são 

referências importantes em processos químicos, não foi possível efetivá-las antes do final daquele 

ano. E mesmo após os processos estarem prontos, aguardamos a liberação de recurso para serem 

concluídos. As atas para compra de livros impressos, sempre que vencidas, são refeitas com o 

objetivo que se tenha recursos orçamentários para aquisição. 

Durante a suspensão das atividades presenciais da biblioteca, iniciada em 18 de março de 

2020, devido à pandemia, foi intensificada a prestação de serviços de informação por meio de 

recursos eletrônicos, com a disponibilização de tutoriais, atendimento individual por e-mail ou 

aplicativo de mensagens instantâneas, esclarecimento de dúvidas sobre normalização, acesso a 

bases de dados para fins de pesquisas e download de materiais e uso do Portal de Periódicos da 

CAPES, esclarecimento de dúvidas sobre o sistema Pergamum e Repositório Institucional da 

UNIFESP, orientação para habilitação do VPN, divulgação de cursos e treinamentos online, e 

atualização de canais oficiais de divulgação de informações (site, e-mails e redes sociais). 

E, apesar do afastamento de uma bibliotecária por licença maternidade e o retorno de 

outra bibliotecária que estava em licença saúde, em agosto de 2020, não houve mudança 

significativa no ritmo de trabalho ou possibilidades de ampliação de serviços oferecidos, já que o 

quadro de servidores permaneceu o mesmo. 

A equipe se revezou para realizar atendimentos presenciais com agendamento de dia e 

horário para receber a devolução de livros de usuários em situação de cancelamento de matrícula 

ou colação de grau, além de atender um usuário Portador de Necessidades Especiais (PNEs), com o 

empréstimo de 12 exemplares, no dia 09 de outubro de 2020. 

Em 2020, a biblioteca também participou do Programa de Fiscalização Preventiva do 

Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-8), através do preenchimento de formulário para 

análise da Comissão de Fiscalização do CRB-8, com equivalência à visita de um Bibliotecário Fiscal. 

O formulário preenchido é considerado como documento oficial para fins de fiscalização. 

Embora os entraves nas restrições de orçamento para recursos informacionais, no quadro 

de servidores reduzido e no espaço físico limitado em que se encontra a biblioteca, a equipe se 
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empenha na realização de um serviço de qualidade aos seus usuários, podendo ser apreciado 

através dos resultados da autoavaliação local da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unifesp, 

realizada em setembro de 2020. 


