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- O que podemos mudar com os 
recursos que temos? 
- O que precisamos mudar para 
obter mais recursos?



Agenda



Reinventar a biblioteca 
universitária

Ação 1



re.in.ven.tar

verbo direto · transitivo direto



Fonte imagem: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/16524

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/16524
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1 Bibliotecas
tecnológicas

Infraestrutura de 
informação





2 Bibliotecas
educadoras

Cultura de 
informação



https://brasil.un.org/pt-br/sdgs







Incorporar a gestão estratégica e 
participativa ao cotidiano da 

Biblioteca

Ação 2
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A divisão do quadro negro para organização 
do trabalho em grupo

O assunto discutido

Defina o foco da discussão

Qualquer outro assunto 
relacionado, mas que foge do 
foco, deve ser discutido no 
momento em que ele se tornar 
prioridade

Problemas com solução

Liste-os para organizar a 
discussão em torno das 
estratégias e ações que devem 
ser desenvolvidas

Problemas sem solução

Liste-os para reconhece-los e 
para evitar que eles monopolizem 
a discussão

35



Convite por e-mail Trabalho colaborativo no Moodle





Exemplo: eixos do Planejamento

Passou a ser atividade de rotina

Grande projeto 
estratégico do ano

Grande projeto 
estratégico do ano



Processos contínuos de trabalho
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Priorizar o desenvolvimento de 
coleções eletrônicas

Ação 3
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Lutar por uma transformação nos 
modelos de negócio de e-books

Ação 4





Sim?

Título 
disponível 
em e-book 

Modalidade 
de acesso 
institucional?

COM possibilidade de 
aquisição para acesso 
institucional

SEM possibilidade 
de aquisição para 
acesso institucional



Assinatura

Ideal para 
livros que 
obsolescem 
RAPIDAMENTE



Compra

Ideal para 
livros que 
obsolescem 
LENTAMENTE
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Característica do livro

Conteúdo Didático Não didático

Obsolescência Lenta Rápida

Modelo de negócio

Modalidade de 
aquisição

Compra Assinatura Misto

Modalidade de 
seleção de títulos

Pacotes Pick and choose

Capacidade de 
investimento

Ideal Limitada

Mercado nacional de e-books (bibliografias de disciplinas) 
e orçamentos das instiuições públicas 





Modelo 
de 
negócio 
ideal



Desenvolver repositórios 
institucionais abrangentes

Ação 5



38%



Além disso

Se os catálogos dão 

acesso às publicações 

importantes 

PARA 

uma comunidade

Os repositórios institucionais 

passam a dar acesso aos documentos 

produzidos

 POR
uma comunidade/instituição



A necessidade de 
repositórios 
abrangentes





Disponibilizar um recurso de 
busca integrada para acesso a 

diferentes coleções

Ação 6







Existe maior 
acervo que 
este? 



Nem tudo 
que 

recuperamos 
temos 
acesso

Razão 1: acesso



Documentos relevantes para um indivíduo não estão 
necessariamente visíveis

Milhõooooooes de documentos:
Quantas páginas você percorre?

Razão 2: visibilidade



No imenso 
universo de 
documentos

Preciso dar 
visibilidade para 
as informações 
mais 
importantes 
para a 
universidade





Ação 7 

Promover formações em 
competência informacional como 
um serviço cotidiano da biblioteca



Senso comum

“Não existe nada escrito sobre o meu assunto” 

Imagem: https://medium.com/@gutanaka/o-medo-de-uma-folha-em-branco-93fe5cc968c2



Você pesquisa o tempo 
todo!



Ferramentas de RECUPERAÇÃO

Mais 
importantes

Exemplo
s



Tenho um 
problema

Não tenho 
conhecimento 
para resolvê-lo

Busco 
informações

A pesquisa 
bibliográfica
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Identifique as formas de busca 
e de acesso dos documentos

Identifique nos documentos 
acessados as informações 
importantes para a pesquisa

Organize os documentos com 
informações importantes, sintetize-os 

e  escreva seu texto

Avalie o resultado final do seu 
trabalho

Escolha o canal de 
comunicação para divulgação 

da informação produzida

Utilize ferramentas que 
facilitem a recuperação e a 

visibilidade de sua produção

Identifique o assunto de sua 
pesquisa

Identifique onde encontrar 
documentos para sua 
pesquisa

Modelo de competência informacional: adaptado do Big 6 por 

Leitor de 
informação

Autor de 
informação



Qual é 
EXATAMEN

TE meu 
tema de 

pesquisa?



Qual 
base(s) de 

dados 
cobre(m) 

esse tema? 



Quais 
são as 

palavras-
chave 

para esse 
tema na 
base de 
dados?

Como acesso 
o texto 

completo dos 
documentos 

recuperados?



Como utilizo os 
documentos 
sobre o tema 

de forma mais 
eficiente?



Onde devo 
publicar 
minha 

contribuição 
sobre o 
tema?



Como posso 
ampliar a 

visibilidade 
de minha 

publicação?



Projeto 
inovadores O Super 8 se 

tornou uma 
grande marca 
do Sistema de 
Bibliotecas...

e um forte argumento 
para captação de 

recursos

6 mil inscritos 
2020!



Revolucionar a atuação 
bibliotecária pela colaboração

Ação 8
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Como vamos organizar a 
revolução?

Considerações finais









Bibliotecários, uni-vos!
Muito obrigada!

e-mail biblioteca

@super8UFRGS

youtube.com/Super8UFRGS/

ufrgs.br/bibliotecas

ufrgs.br/super8

site biblioteca/ou 
instagram

https://bibliotecasedevaneios.com.br/2
021/12/07/uma-agenda-para-reinvenca
o-da-biblioteca-universitaria/

Slide disponíveis em: 

https://www.youtube.com/c/Super8UFRGS/
https://www.ufrgs.br/bibliotecas/
https://www.ufrgs.br/super8/
https://www.ufrgs.br/bibliotecas/

