




https://rockcontent.com/br/blog/como-fazer-uma-analise-swot/



Contexto da gestão das 
bibliotecas



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioth%C3%A8que_humaniste_de_S%C3%A9lesta
t_21_janvier_2014-97.jpg





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Browsing_Old_Books_(37676207852).jpg

















https://images.app.goo.gl/NwjygXQmmmCZQVNG8



Você quer fazer parte da 
solução ou do problema?



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stacks_of_lobster_traps_in_Norra_Grundsund_7.jpg



https://docs.google.com/file/d/1kksrAY7y6e3IXNOv8h8d8N8gtvA7q0yp/preview






https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stacks_of_lobster_traps_in_Norra_Grundsund_7.jpg



https://images.app.goo.gl/NwjygXQmmmCZQVNG8







re.in.ven.tar

verbo direto · transitivo direto



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

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


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%B6teborgs_universitetsbibliotek_Humanistiska_bi
blioteket_kortkatalog_05.jpg
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2 Capitalizar
Acesso

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Mundo analógico 
com RESTRITA 
circulação de 
informações

Coleções das bibliotecas







https://images.app.goo.gl/PTEiTcGaXGSuqMYq9





1 Bibliotecas
tecnológicas

Infraestrutura de 
informação
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2 Capitalizar
Acesso

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Mundo analógico 
e digital
Acesso aberto
Com SUPER 
circulação de 
informações

Coleções das bibliotecas 
COM integrações com com 
diferentes repositórios



2 Bibliotecas
educadoras

Cultura de 
informação



https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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2 Capitalizar
Promoção de competências 

informacionais e leitura

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Mundo analógico 
e digital
Acesso aberto
Com SUPER 
circulação de 
informações

Conhecimento sobre fontes, busca, 
uso e comunicação de informações 
COM implementação em serviços 
especializados
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2 Capitalizar 3 Melhorar
Acesso

4 Monitorar 1 Eliminar
Risco de eliminação da 

vida do usário

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Mundo digital
Acesso aberto
Com SUPER 
circulação de 
informaçõesColeções das bibliotecas 

SEM integrações com com 
diferentes repositórios
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2 Capitalizar 3 Melhorar
Promoção de competências 

informacionais e leitura

4 Monitorar 1 Eliminar
Risco de eliminação da 

vida do usário

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

DESconhecimento sobre fontes, busca, 
uso e comunicação de informações e/ou 
SEM implementação em serviços 
especializados

Mundo digital
Acesso aberto
Com SUPER 
circulação de 
informações





Fonte: https://www.napratica.org.br/ebooks-na-pratica-gratuitos-carreira-e-mercado-de-trabalho/
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2 Capitalizar
Apenas Acesso

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar
Risco de diminuição do 

campo dos 
bibliotecários

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Com SUPER 
circulação de 
informações e 
aumento da 
automação das 
rotinas
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2 Capitalizar
 *Acesso

*Promoção de competências 
informacionais e leitura

*Ampliação do campo de atuação 
do bibliotecário

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Com SUPER 
circulação de 
informações





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



Tenho um 
problema

Não tenho 
conhecimento 
para resolvê-lo

Busco 
informações

A pesquisa 
bibliográfica



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archaeological_field_work.jpg



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN,_Geneva,_particle_accelerator_(160
98188490).jpg





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?



Estou perdido entre tantos arquivos 
e leituras!!!!!!

Eu odeio a ABNT!

Não existe nada escrito sobre meu 
assunto de pesquisa!!!!!!



Onde devo 
publicar 
minha 

contribuição 
sobre o 
tema?



Como posso 
ampliar a 

visibilidade 
de minha 

publicação?
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69

2 Capitalizar
 Capacitação em cientometria 

para a comunidade universitária

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Assinatura da 
Scival pela 
PROPG
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2 Capitalizar
 Atuação bibliotecária intensa e 

constante

3 Melhorar
Busca de alternativas 

para captação de 
recursos 

4 Monitorar 1 Eliminar

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Falta de 
investimentos 
públicos em 
todos os setores 
socialmente 
importantes
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2 Capitalizar
 Assessoria e capacitações 

constantes

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Assinatura da 
PIVOT pela 
FundMed



Projetos
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!





clubes de leitura rodas de leitura coletiva

saraus

leitura nas 
redes 
sociais

bate papo 
literário
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2 Capitalizar
Apenas Acesso

3 Melhorar

4 Monitorar 1 Eliminar
Risco de diminuição do 

campo dos 
bibliotecários

Pontos Fortes Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Interno Ambiente Externo

Com SUPER 
circulação de 
informações e 
aumento da 
automação das 
rotinas



https://library.morris.umn.edu/services/reference-services-and-research-assistance











Minha biblioteca
 + Sabi+ (sistema de descoberta da UFRGS)

+ Pandemia
+ Páginas sobre e-books

+ Posts sobre e-books
+Super8 (Extensão+EDUFRGS)



=



https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/RAAI2021-TextoBC.pdf



Nunca Esqueçam!



Desafios da gestão das 
bibliotecas







https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manifesta%C3%A7%C3%A3o_estudantil_contra_a_Ditadura_Militar
_267.tif







https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAKE_NEWS.png



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_science_whos_left_behind.jpg



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open-souce-software.jpg



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Source_Software_Hall,_Taipei_IT_Month_20171209.jpg
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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

105



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



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_problem_solving.jpg





http://www.e-farsas.com/wp-content/uploads/disco_conserto_destaque.jpg



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stacks_of_lobster_traps_in_Norra_Grundsund_7.jpg





1[[File:RadWiki-Condense-Facts-and-Information-to-Knowledge.png|RadWiki-Condense-Facts-and-Information-to-Knowledge]]



2 [[File:Vacuoles in cancer cells with non-invasive imaging.jpg|Vacuoles in cancer cells with non-invasive imaging]]



3 [[File:A Pulse Polio vaccination camp on Polio-Sunday is underway in the Bharat Nirman Public Information Campaign, at Balluk Sahid 
Matangini Block, Purba Medinipur, West Bengal on February 19, 2012.jpg|A Pulse Polio vaccination camp on Polio-Sunday is underway in the 
Bharat Nirman Public Information Campaign, at Balluk Sahid Matangini Block, Purba Medinipur, West Bengal on February 19, 2012]]



https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-ilha.htm



É difícil ser bibliotecário no 
Brasil?










