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Missão

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Organizar, preservar e disseminar a informação 
para a produção do conhecimento, dando 
suporte às atividades educacionais, científicas, 
tecnológicas e culturais da Universidade Federal 
do Ceará, possibilitando o crescimento e o 
desenvolvimento da instituição e da sociedade.
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Ser reconhecida como biblioteca de 
excelência na gestão da informação e na 
prestação de serviços para a comunidade 
universitária e sociedade em geral, 
tornando-se referência no Estado do 
Ceará, na Região Nordeste e no Brasil.

Visão
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•Excelência
•Ética profissional (Código de Ética do Servidor 
Público/ Código de Ética da UFC/ Código de Ética 
Profissional do Bibliotecário)
•Gestão democrática
•Inclusão social
•Inovação
•Respeito à diversidade
•Responsabilidade socioinformacional
•Sustentabilidade social
•Transparência
•Valorização do ser humano

Valores
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• Comutação bibliográfica: serviço de obtenção de cópias de 
documentos disponíveis nos acervos de outras instituições;

• Empréstimo domiciliar: os alunos, professores e servidores 
técnico-administrativos podem levar para casa, por 
empréstimo, os exemplares do acervo, por um prazo 
pré-determinado;

• Normalização de trabalhos acadêmicos: É o serviço de apoio 
aos usuários na aplicação das normas da ABNT para a 
apresentação de trabalhos acadêmicos, como elaboração da 
folha de rosto, do sumário, das seções primárias e 
secundárias, da paginação e das referências bibliográficas. 
Consulte o bibliotecário da biblioteca de seu curso;

Serviços e produtos (15)
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• Orientação sobre o uso da biblioteca e do acervo: as 
bibliotecas oferecem visitas orientadas para melhor 
utilização dos recursos informacionais. É dada uma visão 
geral do Sistema de Bibliotecas da UFC e dos recursos 
disponíveis na Biblioteca, ou seja, serviços oferecidos, 
acervo, uso dos catálogos manuais e automatizados para 
realização de levantamentos bibliográficos e direitos e 
deveres aluno;

• Treinamentos de usuários: a biblioteca disponibiliza 
templates de trabalhos acadêmicos e tutoriais sobre diversos 
serviços e recursos de informação e conta com calendário 
anual de treinamentos sobre normalização, gerenciadores de 
referências, elaboração de trabalhos acadêmicos, uso da 
biblioteca e das fontes de informação;

Serviços e produtos (15)
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• Geração automática de Ficha Catalográfica: é disponibilizado 
software desenvolvido na UFC para a geração de fichas 
catalográficas de forma autônoma pelos alunos via Web;

• Renovação online: os empréstimos podem ser renovados na 
biblioteca ou pelo sistema online;

• Reserva online: a reserva de obras que se encontrem 
emprestadas também pode ser efetuada pela internet;

• Pergamum Mobile: versão do sistema de autoatendimento para 
dispositivos móveis, que permite efetuar com facilidade consultas, 
renovações e reservas do acervo por meio de smartphones e 
tablets;

Serviços e produtos (15)
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1 - Ensino: Melhoria da qualidade do ensino  e 14 - 
Gestão: Consolidação, melhoria e ampliação da 
infraestrutura.

Disponibilização de forma eficiente de coleções de 
qualidade, em formato acessível, e que atendam às 
necessidades informacionais dos usuários. 

O que alcançamos no PDI 2013-2016
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O que alcançamos no PDI 2013-2016

Ano     Títulos         Exemplares          Valor

2013 -  3380          15341                R$1.256.825,98
2014 -  2382          16462                R$1.210.357,56 
2015 -  2639          24033                R$3.044.195,87
2016 -  32               327                   R$   27.093,54

TOTAL GERAL   

             
          7.442         56.163               R$5.538.472,93



QUANTIDADE E PRAZO DE DEVOLUÇÃO 
DE LIVROS

Fonte: Biblioteca Universitária, 2017.

Anos Quantidade de 
livros

Prazo de 
devolução (dias 
de empréstimo)

2003 4 14
2009 6 14

2010 8 14

2013 10 16

2014 12 18
2015 14 21

2017 16 30

O que alcançamos no PDI 2013-2016
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O que alcançamos no PDI 2013-2016

14 - Gestão: Consolidação, melhoria e ampliação da infraestrutura.

Realização de ações que proporcionem aos usuários e funcionários 
um ambiente confortável, seguro, agradável e dentro dos requisitos 
de acessibilidade

17 - Gestão : Aperfeiçoamento do modelo de gestão de pessoas para 
o desenvolvimento, capacitação e valorização dos servidores da 
UFC

Valorização dos servidores técnico-administrativos lotados na BU, 
contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal, social e 
profissional.
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O que alcançamos no PDI 2013-2016

15 - Gestão: Aprimoramento da comunicação 
institucional (interna e externa)

Projeção da imagem da BU como referência no 
Nordeste (50%)

Dinamização da comunicação do Sistema de 
Bibliotecas junto a comunidade acadêmica (80%)
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O que alcançamos no PDI 2013-2016

1 - Ensino: Melhoria da qualidade do ensino; 5 - 
Pesquisa: Aprimorar o fluxo da Informação da 
pesquisa e pós graduação;   13 - Gestão: Aumento da 
eficiência e eficácia dos processos intermediários e 
finalísticos da gestão.

Modernização e aprimoramento dos sistemas de informação da 
biblioteca, contribuindo de forma eficiente e eficaz para a  
divulgação da produção científica da UFC (100%)

● Ampliação dos trabalhos depositados no Repositório Institucional(RI) 
de 10.000 para 21.000 alcançando o 10 lugar no Brasil e 2 no Nordeste;

● Modernização da plataforma do RI;
● Ampliação de coleções acrescentando os TCCs e Livros eletrônicos da 

UFC.



TOTAL DE DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS 
NO RI/UFC: 23403 

Fonte: Repositório Institucional UFC, set./2017.



REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFC  NO 
RANKING WEB OF REPOSITORIES

RI/Posição Mundial América 
Latina

Brasil Região 
Nordeste

Repositório 
Institucional da 

UFC

470º. 18º. 10º. 2º.

Fonte: Ranking Web of Repositories, jan./2017.



PDI 2018-22  PERSPECTIVAS PARA O 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
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PDI 2018-22  PERSPECTIVAS PARA O SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS

1) Como disponibilizar de forma eficiente acervos bibliográficos de 
qualidade, em formato acessível, e que atendam às necessidades 
informacionais dos usuários?

Princípios Norteadores: Sustentabilidade, Inclusão e Inovação

2) De que forma modernizar e aprimorar as tecnologias digitais de 
informação e comunicação, contribuindo com eficiência e eficácia 
na elaboração e na divulgação da produção científica da UFC?

Princípios Norteadores: Inovação, Sustentabilidade, Inclusão e 
Internacionalização.
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3) Como fortalecer e ampliar ações de acolhimento e inclusão?

Princípios Norteadores: Inclusão, Inovação, empreendedorismo

4) Quais ações podem ser implementadas para proporcionar às 
pessoas um ambiente mais humanizado, confortável, seguro e 
agradável, em conformidade com os requisitos de acessibilidade?

Princípios Norteadores: Sustentabilidade, Inovação, Governança

PDI 2018-22  PERSPECTIVAS PARA O SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS


