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RENOVAÇÃO DAS EQUIPES E 
CENTRALIZAÇÃO DAS DECISÕES

Coincidência ou não:



A resolução de problemas e o 
compartilhamento de soluções

Comissões indicadas Recursos de comunicação 
precários

• E-mail

• Reuniões sem atas

Sem saber não há como construir saberes



O FAZER NA BIBLIOTECA EM 
TRANSFORMAÇÃO



O fim da informatização dos catálogos

O catalogador que olhava para 
trás

O catalogador que olha para 
frente



O bibliotecário...

Mediador: interfaces de busca 
não amigáveis, acesso em linha 
caríssimo

Formador: interfaces amigáveis, 
mas inúmeras, o usuário não as 
conhece



A missão, afinal

Dar à comunidade acesso à 
informação

Promover entre a comunidade o 
uso da informação

O bibliotecário que adquire

e organiza a coleção O bibliotecário-professor que dá

visibilidade à coleção



Desafios de gestão enfrentados com 
gestão do conhecimento



Centralização, comunicação precária?
nem sempre foi assim!



Existe um problema de catalogação?

• O grupo se reúne às 14h nas segundas-feiras na 
Biblioteca

• Leve o problema na reunião

• Vamos solucioná-lo!

A diferença é que agora trabalhamos mais por projetos do 

que por temas!



Bibliotecas da UFRGS: 
sistema mega por que?

≈32 mil alunos de 
graduação

≈17 mil alunos de 
PG

≈2 milhões de 
itens físicos de 

acervo

≈6 mil vagas de 
curso de extensão 

(Super8)

≈17 milhões de 
downloads de 

documentos do 
repositório

≈200 técnicos 
atuando em 
bibliotecas

2018
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Nova forma de identificação de 
prioridades de gestão (planejamento) e de 
resolução de problemas(organização)

• para qualificação das soluções e desenvolvimento de lideranças

Colaboração

• para o desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais

Capacitação e qualificação

• para registro e disseminação  de políticas e procedimentos 
efetivamente comuns.

Conhecimento

Princípios 
norteadores
descentralização



Como

Desenvolvimento dos 
Projetos:
• As reuniões temáticas com 

pautas definidas e 
amplamente divulgadas. 

• As demandas em pauta 
são submetidas por 
qualquer técnico do 
SBUFRGS.

• Os técnicos participam das 
reuniões de acordo com 
seu interesse na pauta. 

• Na reunião, os 
participantes priorizam os 
temas e formam-se em 
equipes de trabalho.

• Os resultados esperados 
correspondem a um 
objetivo bastante 
específico.

Exemplo de resultado:
• 1 curso de extensão com 

20 módulos de conteúdo 
que oferece 6 mil vagas 
anuais.

Espaços de discussão 

coletivas 

através  de 

Reuniões temáticas 

ABERTAS:

✓ Super 8

✓ Comunicação Web

✓ Produção Intelectual

=

Redes de colaboração:
como podemos trabalhar de forma integrada?

R e e s t r u t u r a ç ã o

dos processos 

administrativos com 

definição 

de prioridades feitas                 

em colaboração

pelas equipes das 

bibliotecas.



Capacitação: fórum de discussão 

para identificação das realidades 

das diferentes bibliotecas

Qualificação: pesquisas 

realizadas em nível técnico, 

especialização, mestrado e 

doutorado que auxiliem no 

desenvolvimento dos projetos

Resultados:

Disseminação dos 

resultados dos 

projetos para sua 

implementação no 

SBUFRGS.

I n t e g r a ç ã o

das  ações  de  

capacitação  e 

qualificação 

ao desenvolvimento de 

projetos 

de aperfeiçoamento 

técnico e gerencial do 

SBUFRGS

Como

=

Redes de capacitação e qualificação:
como podemos aperfeiçoar nossa forma de trabalhar? 



P r e s e r v a ç ã o    e    

d i s se m i n a ç ã o  

dos resultados dos 

projetos

entre as equipes do 

SBUFRGS

e a comunidade 

universitária

Como

Moodle

Informações 
produzidas ao 

longo dos 
processos de 

trabalho

Document@
Políticas e 

procedimentos em 
forma de manuais

RTs

Sugestões e 
solicitações de 
atendimentos 

(base de 
conhecimento)

SABi / Lume
Relatórios e 

publicações com a 
síntese dos 

resultados dos 
projetos

Sites 
SBUFRGS

Produtos e serviços 
disponibilizados à 

comunidade 
universitária

Redes sociais 
Divulgação de 

relatórios, produtos 
e serviços à 
comunidade 
universitária

R e d e s   d e   C o n h e c i m e n t o:   
como podemos disseminar e manter a memória de nosso trabalho? 

1

2

3

4

5

6



O trabalho colaborativo exige MUITA 
organização das atividades

Eixos temáticos

• Objetivos básicos da 
biblioteca:

– Desenvolvimento de coleções

– Organização de coleções

– Disseminação da informação

– Gestão

Natureza:

de rotina e para a inovação

• Processos contínuos de 
trabalho

• Projetos estratégicos que:

– se tornarão rotina;

– iniciarão e terão prazo para 
término.



Exemplo: eixos do Planejamento

Passou a ser atividade de rotina

Grande projeto 
estratégico do ano

Grande projeto 
estratégico do ano



Exemplo

1) Recebe-se a sugestão 
(ou a BC propõe) uma 

reunião temática

2) Chama uma reunião 
com 3 itens de pauta

3) As 3 pautas são 
discutidas, 1 delas é 

priorizada :  
oferecimento de um 
curso de extensão

4) Os interessados se 
dividem em grupos por 
módulo do curso a ser 

desenvolvido

5) Cria um ambiente 
Moodle para a equipe

7) Os grupos fazem 
reuniões presenciais e 
trabalham a distância

8) As interações e as 
trocas de materiais no 

Moodle podem ser 
acompanhadas pelos 

colegas

9) O material dos 
módulos é produzido

10) Uma capacitação 
sobre os módulos e 

oferecida para formar as 
equipes das bibliotecas

11

6) Os colegas 
contribuem para a 

melhoria dos módulos

12) Grupos revisam os 
materiais

13) Um site para o curso 
é criado com um 

calendário comum de 
atividades

15) Tutoriais dos 
módulos são divulgados 

em redes sociais

18) Colegas escrevem 
sobre a experiência do 

curso

19) Publicam um 
trabalho que é 

divulgado no Lume

Colaboração Aprendizagem Conhecimento

No início, esta é uma 
fase muito difícil.

Aprender a trabalhar 
em grupo não é fácil!

Inicia com um brainstorming 
muito louco!

São longos desabafos com 
foco zero.

Começamos sempre pela 
divisão básica dos problemas:

1) COM solução
2) SEM solução



FOI SUBSTITUÍDA POR

A NOMEAÇÃO DAS 
COMISSÕES

POR ADESÃO 
VOLUNTÁRIA A 
REUNIÕES TEMÁTICAS



Convite por e-mail Trabalho colaborativo no Moodle



Troca de mensagens nos “Fóruns” do Moodle App para celular do Moodle

Para não cair na 
tentação do ou 

Qualquer pessoa pode se juntar 

à discussão a qualquer 

momento!!!!!!!!



A estrutura de nosso curso de extensão

•Bibliotecas UFRGS e SABi+
• Introdução à pesquisa com Mendeley e Zotero

•Pesquisa no Portal CAPES

•Pesquisa com E-books
•Pesquisa com Pubmed

•Pesquisa com Scopus
•Pesquisa com Web of Science

Bases de dados e recursos gerais de informação

•Gerenciadores de Referências – Mendeley
•Gerenciadores de Referências – Zotero

•Trabalho Acadêmico com Mendeley

•Trabalho Acadêmico com Zotero

Gerenciadores de referência e normalização de documentos

•Ética na publicação científica
•O pesquisador e sua produção científica 1: qualidade e indexação

•O pesquisador e sua produção científica 2: indicadores de avaliação

•Lume: visibilidade da produção UFRGS

A relação do pesquisador com sua produção





Orientação das equipes via manuais de políticas e procedimentos



Desde manuais com campos MARC... ...até processos de trabalho mapeados 
e representados com fluxogramas



Atendimento de solicitações das equipes via tikets de serviço



O Super 8 se 

tornou uma 

grande marca 

do Sistema de 

Bibliotecas...

e um forte 

argumento para 

captação de 

recursos

Oferecimento de serviço para a comunidade via site

6 mil vagas 

oferecidas em 

2018!



Divulgação em redes sociais



Produção de conhecimento técnico-
científico, divulgado em repositório



COMO OS PROBLEMAS E AS SOLUÇÕES 
SE TRANSFORMAM?



O caso do grupo comunicação Web

Objetivo inicial: substituir Plone
Para adotar um padrão existente 
no Wordpress



Adotar um padrão existente?
Mas o padrão não é bom!

A tendência 

de design 

mudou!

Antes: 
Todas informações 
importantes em 1 
tela

Agora: 
1 bloco de 
informação por tela



New York Public

Library

Library of

Congress

Com a leitura 
das redes 
sociais no 
celular nós nos 
habituamos a 
rolar a tela



O acervo 
eletrônico

O espaço da biblioteca para ressignificar

Desafios?




