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1 O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (SIB/UFPE)
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco (SIB/UFPE), órgão
suplementar vinculado à Reitoria, é composto por 1 Biblioteca Central (BC) e 14 bibliotecas
setoriais, sendo 9 setoriais distribuídas no Campus Recife e 3 unidades no interior nas
cidades de Vitória de Santo Antão e Caruaru.

2 A BIBLIOTECA SETORIAL DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
(BIBCAV)
Atuando como uma das bibliotecas setoriais do SIB/UFPE a Biblioteca do Centro Acadêmico
de Vitória iniciou suas atividades no ano de 2006 dentro da concepção de interiorização do
Ensino superior. A biblioteca tem como missão promover o acesso, a disseminação e o uso
da informação em seus diferentes suportes visando contribuir para o desenvolvimento do
ensino da pesquisa e extensão na UFPE através da prestação de serviços informacionais.
A BIBCAV como instituição pública voltada para a prestação de serviços a sociedade, todo o
tempo, busca os seguintes valores:







Ética e responsabilidade como agente público
Capacidade de articulação e integração
Excelência na gestão
Informação como fonte para o Conhecimento
Transparência
Responsabilidade social

Aberta ao público de forma ininterrupta, a Biblioteca Setorial do CAV funciona de segunda à
sexta-feira, das 7h às 21h, com acesso livre ao acervo, disponibilizando uma coleção de mais
de 38 mil exemplares incluindo títulos nacionais e internacionais para os cursos de
graduação e pós-graduação nas áreas de Educação, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e
áreas afins.
Com uma estrutura moderna, a biblioteca esta localizada no prédio administrativo do Centro
Acadêmico, ocupando uma área física de aproximadamente 528 m², distribuída em dois
pavimentos estruturados da seguinte forma: no andar térreo encontram-se: o serviço de
atendimento (cadastro de usuários, empréstimo, renovação, devolução e reservas), hall de
estudos, cabines de estudo individual, terminais de consulta, acervo circulante e serviço de
referência incluindo também o repositório institucional.
No primeiro andar, estão localizados os setores administrativo, técnico (catalogação e
desenvolvimento das coleções analógicas e digitais) e de atendimento aos usuários
(treinamento de usuários em bases de dados, catalogação na fonte, disseminação seletiva da
informação/alertas eletrônicos, orientação sobre normalização de trabalhos e visitas
dirigidas); o serviço de pesquisa em bases de dados, o serviço de comutação eletrônica; as
coleções (Referência, Multimídia, Consulta Local, Teses e Dissertações, Periódicos, Literatura
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e Pré-Vestibular); além do miniauditório, sala de estudo em grupo, Núcleo da Acessibilidade
e salão de leitura.

2.1 PÚBLICO-ALVO
A Biblioteca atende a alunos de graduação e pós-graduação, docentes, servidores técnicoadministrativos da UFPE e à comunidade em geral.

2.2 EQUIPE
A equipe da Biblioteca do CAV atualmente é composta por:
 04 Bibliotecários
 06 Assistentes em administração
 02 Auxiliares em administração
 08 Bolsistas de desenvolvimento profissional
Tabela 1 - Pessoal em exercício na biblioteca em 2017, por faixa etária.

Técnicos Administrativos
Cargo

Bibliotecários

Idade

Fem

Menos de 18 anos
De 18 a 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos
De 55 a 59 anos
De 60 a 64 anos
65 anos ou mais
Total

2
1

Mas

Assistentes em
administração
Fem

Mas

1

1
1
3

Auxiliares em
administração
Fem

Mas

Estagiários bolsistas e
monitores
Fem

Mas

6

3

6

3

1
1

1

4

1

5

1

1

Fonte: BIBCAV, 2017

2.3 EVOLUÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO E ELETRÔNICO
Atualmente, o acervo da Biblioteca é composto por coleções impressas, multimídias e
acervos digitais (periódicos eletrônicos e e-books). A esta coleção são incorporados
anualmente os itens da Bibliografia básica e complementar propostos para os Cursos do
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Centro. É possível vislumbrar a partir dos dados abaixo o considerável crescimento do
número de títulos e exemplares do acervo impresso da Biblioteca no período de 2006 a 2017,
desde a implantação da Biblioteca no Centro.
Tabela 2 – Estatísticas de evolução do acervo impresso por ano (2006 a 2017).
ACERVO/ANO
TÍTULOS
EXEMPLARES
2006
287
1.167
2007
321
1.304
2008
541
1.858
2009
775
3.062
2010
1.393
4.656
2011
880
5.595
2012
328
1.096
2013
386
1.128
2014
5.624
2.709
2015
5.441
3.301
2016
473
623
2017
1634
459
TOTAL GERAL
14081
27607
FONTE: (Pergamum – Estatística geral do acervo, 2018).

EXE. ADICIONAIS
28
64
73
129
158
208
49
44
76
189
4
1
1032

2.4 ACERVO ELETRÔNICO
Nos últimos anos a Universidade realizou consideráveis investimentos na aquisição de
acervo eletrônico para o Sistema de Bibliotecas da UFPE. Em 2015, a coleção eletrônica
correspondeu a 71.560 títulos. (Pergamum – Estatística Geral do Acervo, 2015).
Na coleção da BIBCAV encontram-se 97 títulos de periódicos impressos nacionais e
estrangeiros recebidos por doação. Entretanto, a coleção de periódicos é complementada
pelo acesso ao Portal de Periódicos da Capes, criado em novembro de 2000 que possui um
dos maiores acervos de publicações científicas do mundo. São mais de 38 mil títulos de
periódicos em texto completo, 126 bases referenciais e 11 bases dedicadas exclusivamente a
patentes, abrangendo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de
importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na web.
O acesso ao Portal de Periódicos da Capes1 ocorre via Rede CAFe, disponível aos usuários
cadastrados na instituição, através de senha criada no sistema SIGA.
O acervo específico para cada curso busca atender ao requisito de um exemplar da
bibliografia básica para cada seis alunos previstos para cada turma. A bibliografia básica
contempla pelo menos três títulos indicados conforme recomendação do Ministério da
Educação.
O acervo da biblioteca é atualizado regularmente através de compra, doação ou permuta,
buscando contemplar sempre as edições mais recentes ou a edição recomendada pelo

1

Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br

11

professor. O processo de compra ocorre através das sugestões oriundas dos alunos, técnicos
e docentes sendo realizado por pregões eletrônicos.

2.5 PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS
Figura 1 - Fluxograma de atividades da BIBCAV

Fonte: BIBCAV, 2017.
Nota: Fluxograma de serviços atualizado em 2016.

2.5.1 Pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES
Suporte e orientação para acesso ao texto completo das publicações científicas nacionais e
estrangeiras disponíveis no portal da CAPES.
O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa
no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de
38 mil títulos com texto completo, 128 bases referenciais, 11 bases dedicadas
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. O Portal foi criado tendo em vista o déficit de
acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva
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de que seria demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos
impressos para cada uma das universidades do sistema superior de ensino federal. Foi
concebido com o objetivo de democratizar o acesso à informação no país, reduzindo os
desnivelamentos regionais. Por essa razão, é considerado hoje um modelo de consórcio de
bibliotecas único no mundo, pois é inteiramente financiado pelo governo brasileiro. É
também a iniciativa do gênero com a maior capilaridade no planeta, cobrindo todo o
território nacional.

2.5.2 Pesquisa online ao catálogo da biblioteca
O Sistema de automação utilizado é o Pergamum que contempla as principais funções de
rotina da Biblioteca, funcionando de forma integrada, com o objetivo de facilitar a gestão
das atividades desenvolvidas e agilizando o atendimento aos usuários. O sistema foi
implantado na UFPE no início dos anos 2000.

2.5.3 Serviço de renovação e reserva de livros via internet
Ocorre por meio do Pergamum online disponível em www.biblioteca.ufpe.br

2.5.4 Participação em redes bibliográficas (CCN, PERGAMUM, BVS, COMUT)
A BIBCAV também dispõe de 21 pontos de acesso a portais eletrônicos para suporte ao
ensino e pesquisa e mantém acesso a 06 portais eletrônicos mediante convênio e/ou
parceria, a saber: Rede Pergamum da PUC/PR, Sistema Pergamum UFPE, Sistema de
Informações e Gestão Acadêmica - (SIG@), Portal de Periódicos da CAPES, Programa de
Comutação Bibliográfica (Comut), Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN)
e Rede BVS – Biblioteca Virtual de Saúde.

2.5.5 Solicitação de cópias de artigos em bibliotecas brasileiras através do
COMUT
O COMUT é um serviço de comutação bibliográfica, funcionando como biblioteca base,
fornecendo e emitindo fotocópias de documentos por meio da localização automatizada nos
níveis local e nacional.

2.5.6 Disseminação seletiva da informação (DSI)
Serviço de informação sobre as novas aquisições recebidas, através de boletins de alerta
eletrônicos, oferecido por mala direta a todos os professores, servidores e alunos do
CAV/UFPE.
Como forma de apresentar e divulgar algumas das atividades realizadas pela BIBCAV foram
criadas plataformas para estabelecer o serviço de referência em ambientes digitais. O
Serviço de referência na era digital traz na essência os mesmos preceitos do serviço
presencial, porém, integra a possibilidade de servir como portal para outras fontes de
informação atraindo um maior número de usuários e auxiliando na recuperação da
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informação em menor tempo. Nessa perspectiva, a BIBCAV está conectada com a
comunidade em geral através da homepage, do Facebook e do canal no Youtube.
Na homepage (www.ufpe.br/bibcav) é possível encontrar todas as informações acerca dos
serviços, contatos e projetos desenvolvidos pela biblioteca.
Já a página de fãs2 (Fan Page) da biblioteca3 está disponível a todos (seguidores ou não).
Dessa forma, com o objetivo de tornar a página da biblioteca mais atrativa aos seguidores e
atrair novos a manutenção da página conta com uma agenda de publicações a ser seguida
das principais temáticas a serem tratadas na rede social e o estabelecimento de um
cronograma estruturado com dias fixos para cada temática (Vide Figura 3).
Figura 2 - Cronograma de publicações para o Facebook da biblioteca.

Fonte: BIBCAV, 2014.

Quanto ao canal no Youtube4, disponibiliza vídeos com informações sobre como organizar as
referências dos TCC, Como formatar o espaçamento do TCC, Campanha de preservação do
acervo, Evolução da BIBCAV, Tutoriais de como utilizar os serviços e os portais e muitos
outros. Trabalhou-se no canal para aperfeiçoar-lo e criar uma identidade, assim foi criada
uma chamada sonora própria, a Bibliotecária Ana Lígia, responsável pela criação dos vídeos
passa a aparecer e apresentar-se neles, e o canal foi também inserido na Fan Page do
Facebook. As ações foram consideradas positivas visto que as estatísticas indicam que os 18
vídeos postados em 2016 tiveram 28.390 visualizações além de agregar 71 inscritos para o
canal.

2

Disponível em: https://www.facebook.com/bibliotecaCAV/

3

O uso do facebook pela BIBCAV já foi tema de artigo apresentado no XIII Seminário Nacional de Bibliotecas
Universitárias (2014) com texto disponível em:
<https://www.bu.ufmg.br/snbu2014/trabalhos/index.php/sn_20_bu_14/sn_20_bu_14/paper/view/80/57>.
4

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCf54jiDRGLl6J93wbQigk4g
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2.5.7 Orientação na normalização de trabalhos acadêmicos
Serviço de orientações quanto ao uso das Normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), para elaboração de trabalhos acadêmicos. O serviço inclui também o
acesso online as normas da ABNT. A ferramenta utilizada para disponibilização das normas
da ABNT é o GEDWeb podendo ser acessada diretamente pelo site ou através do Pergamum.

2.5.8 Reserva da bibliografia usada nos cursos (coleção de consulta)
A coleção consta de um exemplar de cada obra que foi adquirida por compra, fica
permanentemente disponível para acesso e consulta pela comunidade acadêmica.

2.5.9 Acervo aberto
Livre acesso ao acervo, possibilitando aos usuários o manuseio e contato direto com as
obras.

2.5.10 Acessibilidade para portadores de necessidades especiais
A unidade dispõe de rampas de acesso e elevador tipo plataforma, uma sala de
acessibilidade com impressora Braille, scanner e lupa, além de cadeiras de rodas automática.

2.5.11 Capacitação de usuários presencial e à distância
São oferecidos treinamentos presenciais sobre os serviços oferecidos pela biblioteca, bem
como capacitação à distância a partir de Tutoriais online. A biblioteca disponibiliza um canal
no Youtube com tutoriais sobre serviços e materiais de interesse para a comunidade
acadêmica.
Figura 3 - Canal no Youtube da BIBCAV – 2017

Fonte: YouTube, 2017.
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2.5.12 Repositório institucional da UFPE
Reúne e disponibiliza a produção intelectual da UFPE disponível nos trabalhos de graduação
dos cursos, dissertações e teses. O repositório está disponível no endereço <
http://repositorio.ufpe.br/> contando com uma coleção representativa do acervo do CAV,
incluindo os trabalhos de conclusão de Curso dos Núcleos de Educação física, Enfermagem,
Nutrição, Saúde Coletiva, Ciências biológicas e as dissertações do Programa de PósGraduação e Saúde Humana e Meio Ambiente – PPGSHMA, além de documentos
administrativos como relatórios anuais e projetos. Vale destacar, que a biblioteca está
direcionando ações para priorizar a memória do CAV, através da disponibilização de acervos
fotográficos, vídeos e demais documentos no Repositório Institucional.

2.5.13 Catalogação na fonte
Consiste na catalogação na fonte de TCC’s e Dissertações defendidas no CAV/UFPE com a
elaboração de fichas catalográficas.

2.5.14 Visitas dirigidas
Através de agendamento prévio são realizadas visitas dirigidas à biblioteca para a
comunidade interna e externa da UFPE.

2.5.15 Empréstimo domiciliar
Os usuários cadastrados na biblioteca e em situação regular com a universidade podem
realizar empréstimo domiciliar do acervo circulante. Atualmente é possível aos alunos de
graduação, pós-graduação, docentes e servidores da UFPE o empréstimo de até livros,
variando os prazos de acordo com a categoria de usuários.

2.5.16 Serviço de help desk Portal de periódicos da Capes
A Capes, em parceria com as bibliotecas universitárias, coloca à disposição dos
pesquisadores em todo país, uma equipe de bibliotecários que atuam como help-desks para
prestar informações sobre o uso do Portal de Periódicos e o acesso às bases de dados e aos
recursos de pesquisa que ele oferece. Na Biblioteca do CAV, a bibliotecária Giane da Paz
Ferreira Silva, é responsável pela prestação desse serviço para a Região Nordeste.

2.5.17 Treinamento em bases de dados
São treinamentos ministrados pelos bibliotecários que visam capacitar usuários em acesso
às bases de dados nacionais e internacionais constantes do Portal de Periódicos da CAPES,
contribuindo para o desenvolvimento das pesquisas e fortalecimento do ensino na UFPE.

2.5.18 Empréstimo entre bibliotecas
As bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da UFPE podem solicitar entre si o
empréstimo de obras dos seus acervos. mediante a colaboração entre as bibliotecas.
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2.5.19 Suporte técnico nas aulas de Metodologia Científica
A equipe de bibliotecários participa em parceria com os docentes do CAV, das disciplinas de
Metodologia científica e disciplinas relacionadas, ministrando aulas sobre Normalização de
trabalhos acadêmicos e pesquisas em bases de dados científicas, nas turmas de graduação e
pós-graduação.

2.5.20 Exposições periódicas das novas aquisições da biblioteca
As novas aquisições da biblioteca ficam expostas por um período de tempo, em uma estante
exclusiva no Hall do térreo, para conhecimento dos usuários. As exposições buscam sempre
dar destaque a escritores vitorienses.

2.5.21 Miniauditório
O Miniauditório é disponibilizado para pequenas palestras, aulas expositivas que precisam
de recursos audiovisuais, exposição de filmes, apresentação de TCC’s, dissertações de
Mestrado e Doutorado, entre outros. Possui capacidade para 30 pessoas e necessita de
agendamento prévio.

2.5.22 Sala para estudo em grupo
A biblioteca possui sala para estudo em grupo com capacidade para 8 pessoas. O uso está
condicionado à reserva de horário e pode ser realizado pessoalmente ou por telefone, sendo
de 2 horas o tempo máximo para sua utilização (renovável) e uma tolerância de 15 minutos
para espera.

2.5.23 Atendimento a alunos Pré-vestibular (CAVEST)
Constitui na disponibilização de acervo direcionado para apoio aos alunos do Curso prévestibular disponibilizado pelo CAV, porém além do acesso a comunidade que integra o
projeto a comunidade tem acesso aos documentos para consulta.

2.5.24 Programação do canal da Capes nos sistema de Web TV
A Biblioteca possui o sistema de Web TV’s que inclui uma TV instalada no térreo, no serviço
de atendimento voltada para a exibição da programação do canal da Capes e outra no 1.
andar com o mesmo objetivo.

2.5.25 Acesso à Internet
A biblioteca disponibiliza o acesso à internet através da wi-fi da UFPE e computadores
espalhados estrategicamente pelo local.
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2.6 ESTATÍSTICAS DE SERVIÇOS REALIZADOS EM 2017
2.6.1 Frequência de usuários na biblioteca
A frequência anual de usuários na biblioteca do CAV em 2017 correspondeu a cerca de 180
mil usuários.

2.6.2 Circulação do acervo: Empréstimos, devoluções e renovações.
A tabela abaixo apresenta o quantitativo de empréstimos, devoluções e renovações
realizadas de janeiro a dezembro de 2015 pela biblioteca do CAV.
Tabela 3 - Quantitativo de empréstimos, devoluções e renovações - 2017
EMPRÉSTIMOS
DEVOLUÇÕES
RENOVAÇÕES
20.285
20.511
26.625
Fonte: Pergamum (Estatística de empréstimo por tipo de material, 2017)

Total
67.421

2.6.3 Oficinas de normalização de trabalhos acadêmicos
Foram realizadas 27 oficinas de normalização. Cada oficina com carga horária de 2 horas,
ministradas para os alunos dos cursos de graduação em Educação Física, Nutrição, Ciências
Biológicas e Saúde Coletiva.

2.6.4 Treinamento no Portal de Periódicos da Capes
Foram realizados 16 treinamentos. Cada treinamento realizado com carga horária de 2
horas, ministrados aos alunos dos cursos de graduação em Educação Física, Nutrição,
Ciências Biológicas e Saúde Coletiva, grupos de pesquisas, residentes e alunos
extensionistas.

2.6.5 Catalogação na fonte
Foram realizadas 267 catalogações na fonte de Trabalhos de Conclusão de Curso,
Dissertação e de produções internas do CAV.

2.6.6 Reservas de salas de estudo em grupo
O gráfico 2, apresenta o total de reservas de salas realizadas no ano de 2017, demonstrando
o alto uso dos espaços compartilhados da biblioteca que correspondeu a um total de 1489
reservas.
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Gráfico 1 - Quantitativo de reservas de salas na BIBCAV em 2017.

Fonte: Sistema Bibreservas (by Eliabe Bernardo, 2017).

2.6.7 Estatística do Canal da BIBCAV no Youtube - 2017
Os conteúdos produzidos pela biblioteca e disponibilizados no canal Youtube tem alcançado
um público exponencial. O uso dessa ferramenta tem sido fundamental no processo de
disseminação da informação, por possibilitar a interação social a partir do compartilhamento
dos conteúdos criados pela biblioteca. Deste modo, abaixo são apresentados alguns dados
do Canal.
Gráfico 2 - Vídeos mais compartilhados

Fonte: Google Analytics.
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Número de Visualizações
Total: 112.619
Tempo de exibição (minutos): 202.384
Gráfico 3 - Crescimento das visualizações no ano (2017)

Fonte: Google Analytics.

Gráfico 4 - Vídeos mais visualizados no ano (2017)

Fonte: Google Analytics.
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2.7 PRODUÇÃO INTELECTUAL E PROJETOS DA BIBCAV - 2017
2.7.1 Palestras e Cursos ministrados
Processamento Técnico em Bibliotecas
Palestra proferida pelas bibliotecárias Giane da Paz Ferreira Silva e Ana Lígia Feliciano dos
Santos, no dia 28 de setembro de 2017, na Formação para Responsáveis por Bibliotecas da
Rede Estadual de Ensino da Região Mata Centro, na GRE-Mata Centro – Vitória de Santo
Antão.

2.7.2 Projeto Cavinho
Participação da biblioteca do CAV no projeto de extensão “Cavinho”, mediante a
programação de atividades culturais com a seleção e exibição de filmes, no miniauditório da
biblioteca.

2.8 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA BIBCAV EM COMISSÕES E OUTRAS
ATIVIDADES
Quadro 1 - Participação dos servidores da BIBCAV/UFPE em Comissões em 2017.
Comissão
Comissão de Acessibilidade do CAV/UFPE
Comissão provisória do Conselho Técnico
Administrativo do (CTA) do SIB/UFPE
Conselho Gestor do CAV
Comissão Eleitoral Coordenadores de Núcleos de
Saúde Coletiva do CAV
Grupo de Trabalhos do Portal de Periódicos da Capes
Grupo de Trabalho de Normalização
Grupo de Trabalho de Catalogação (Desenvolvimento
de Coleções)
Helpdesk do Portal de periódicos da Capes para a
região Nordeste
Repositório Institucional da UFPE
Representante dos TAES no Conselho Gestor do CAV
Supervisão de Estágio da aluna Gercelma Bento
Ferreira, do Curso de Graduação em Biblioteconomia
da UFPE, no período de 01/08/2017 a 14/11/2017.
Fonte: BIBCAV, 2017.

Participante(s)
Giane da Paz Ferreira Silva
Giane da Paz Ferreira Silva
Giane da Paz Ferreira Silva
Giane da Paz Ferreira Silva
Giane da Paz Ferreira Silva
Ana Lígia Feliciano dos Santos
Ana Lígia Feliciano dos Santos
Giane da Paz Ferreira Silva
(até jun. 2017), Jaciane Freire
Santana (a partir de jul. 2017)
Eliabe Bernardo de Souza
Giane da Paz Ferreira Silva
Eugênio Augusto Pessoa de
Noronha
Giane da Paz Ferreira Silva
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2.9 PERSPECTIVAS PARA 2018












Automação da Porta de entrada da biblioteca com implantação de sensor de
presença visando melhorar o fluxo de entrada de usuários na Biblioteca;
Confecção de balcão de atendimento em granito dentro de padrões ergonômicos
com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos servidores do serviço de
atendimento;
Disponibilização de uma coleção em Braille com sala destinada a acessibilidade com o
intuito de disponibilizar equipamentos como scanners, impressoras Braile, lupas e
cadeiras de rodas;
Finalização do layout da Unidade de serviços eletrônicos (USE) no campus II do
CAV/UFPE;
Oferta de novos dos serviços aos usuários;
Renovação do parque computacional da biblioteca;
Atualização do Sistema BibReserva para versão Web;
Elaboração de novo folder informativo da biblioteca;
Atualização das informações e repaginação dos conteúdos para a nova Homepage da
Biblioteca.
Ampliação do acervo bibliográfico e eletrônico;

As bibliotecas da UFPE trabalham anualmente com o PAI - Plano de Ação Institucional da
UFPE onde são traçadas coletivamente as metas para o Sistema de Bibliotecas. Desse modo,
considerando que a aquisição de acervo impresso e eletrônico faz parte das demandas
anuais espera-se que em 2018 seja destinado R$ 1.000,000,00 para a compra de livros,
conforme quadro descrito a seguir:
Quadro 2 - Planejamento do SIB/ 2018

Fonte: SIB/UFPE.

