Diagnóstico eixo temático Infraestrutura: ESPAÇO FÍSICO PARA ESTUDO E HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS

O Sistema de Bibliotecas (SisBi) é composto pelo Conselho Coordenador de Bibliotecas,
Coordenação do Sistema de Bibliotecas, Comissões Locais de Bibliotecas dos Campi e pelas dez
bibliotecas das Unidades Universitárias 7 localizadas em seus respectivos campi. O SisBi tem por
eixo norteador a gestão participativa entre seu órgão Coordenador, o Sistema de Bibliotecas e a
comunidade acadêmica. Considerando que as bibliotecas possuem natureza dinâmica e altamente
dependente de inovações tecnológicas que influenciam e determinam o consumo e geração de
conhecimentos na Universidade, é de vital importância a atualização dos recursos existentes.
Não existiram metas pactuadas em relação a esse eixo temático no PDI 2014-2018.
As potencialidades do setor podem ser atingidas desde que exista investimento em seu
capital humano, através da participação de seus bibliotecários em eventos da ciência da informação
além da melhoria da infraestrutura física do setor que permitirá a oferta de novos serviços, com salas
de vídeo, de capacitação de usuários e sala de acessibilidade com os recursos de acessibilidade
previstos para um atendimento de qualidade.
Em relação às bibliotecas o espaço físico é inadequado na maioria das unidades, pois elas
apresentam um ambiente de trabalho e estudo destoantes dos princípios ergonômicos , além de
possuírem espaço físico inadequado em algumas unidades. Conforme apresentado no texto em
forma de atualização e expansão das bibliotecas, existem unidades com problemas estruturais, que
ocasionaram sua saída da biblioteca, como o caso de Caçapava do Sul e em Bagé, onde houve a
queda do forro em 2012, com a consequente e considerável perda de espaço de uso de sua
biblioteca.
Por sua vez, a biblioteca de Uruguaiana apresenta problemas em seu piso e ar-condicionado
central, o que acarreta um grande desconforto tanto no inverno, quanto no verão. Para se ter um

diagnóstico mais preciso da situação de cada unidade é necessário que o setor de infraestrutura
analise cada unidade tecnicamente para ver suas demandas. Caso a universidade não provenha
melhor estrutura ao setor, sua oferta de serviços tende a ficar cada vez mais restrita pela falta de
estrutura para proporcionar novos serviços.

Quadro 1. Número de salas de estudo por unidade

CAMPUS

ESPAÇO

Alegrete

3 baias de estudo individual

Bagé

12 salas, 11 em funcionamento pois uma apresenta problemas estruturais ( as
divisórias estão em queda). Sendo duas delas para recursos de acessibilidade. A
biblioteca também possui baias de estudo individual.

Caçapava do Sul

Não possui sala de estudo nem baias de estudo individual.

Dom Pedrito
Itaqui

Não possui sala de estudo

Jaguarão

3 salas de estudo , uma utilizada como depósito.

Santana do Livramento

Não possui sala de estudo

São Borja

Não possui sala de estudo, possui 6 baias de estudo individual

São Gabriel

Não possui sala de estudo

Uruguaiana

3 salas de estudo, e 12 baias de estudo individual.

Fonte: SisBi - 30/07/2018.

Em relação aos horários de funcionamento das Bibliotecas nas unidades, disponibilizamos o
atual quadro de horários atualizados em 30/07/2018.
Quadro 2. Horário de funcionamento das Bibliotecas

BIBLIOTECA

HORÁRIO

Alegrete

9h às 21h

Bagé

8h às 21h

Caçapava do Sul

8h às 21h30m

Dom Pedrito

08h às 12h e das 13h30min às 22h

Itaqui

8h às 21h

Jaguarão

9h às 21h

Santana do Livramento

8h às 21h

São Borja

8h às 21h

São Gabriel

08h às 20h

Uruguaiana

8h às 21h

Fonte: SisBi - 30/07/2018 - http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/bibliotecas/

Os servidores que atuam nas Bibliotecas dividem-se em assistentes em administração e
bibliotecários. Para um perfil adequado é necessário que Proplan consulte a Progepe para saber qual
a formação de cada

assistente em administração pois essa informação não é repassada

a

Coordenadoria do SISBI, portanto não existe a possibilidade dessa coordenadoria traçar esse perfil.
Quanto a quantidade de assistentes por campi, é necessário que se faça um reestudo sobre
a quantidade de assistentes alocados em cada Unidade de acordo com as necessidades de cada
campus, tendo em vista o número de servidores/docentes/alunos atendidos. Existem bibliotecas com
número inadequado de servidores para o atendimento.O impacto percebido é o de tempo maior de
abertura das bibliotecas, ampliando assim o horário de atendimento ininterrupto das bibliotecas.
De acordo com as informações fornecidas pela PROGEPE no dia 28/05/2018 através de
e-mail recebido do servidor Roberto Pinto ,as bibliotecas têm o seguinte número de assistentes que
constam na tabela a seguir as informações de nomeação e recursos humanos das unidades não são
repassadas a Coordenadoria a não ser que as informações sejam solicitadas.

Tabela 1. Número de TAE - Bibliotecas.

Tabela 2. Número de TAE - Especialidade Bibliotecários.

