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1 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

As bibliotecas universitárias são unidades de informação estruturantes dentro das 

instituições de ensino superior (IES), por sua função de apoio ao desenvolvimento dos 

programas pesquisa e de ensino de graduação e de pós-graduação. Nesta perspectiva, elas 

“[...] se consubstanciam [...] como recurso didático-pedagógico (laboratório de 

aprendizagem); como plataforma de conhecimento (considerando-a fonte e local de registro 

da produção técnica e científica da instituição); e como fator de estímulo à formação e 

desenvolvimento do espírito científico.” (LUBISCO, 2014, p. 5) 

Ante tal premissa, desde 1996, o Governo Federal, quando da promulgação de 

legislação e atos normativos para avaliar as IES, inseriu a biblioteca como um dos itens de 

avaliação. 

Ao longo desses 20 anos, várias foram as modificações e atualizações desses atos 

legais e normativos, onde se pode notar a posição que a biblioteca desempenha no cômputo 

geral da avaliação, mediante determinado peso. 

Em pesquisa realizada entre 1999 e 2001, tendo como hipótese que os indicadores 

adotados para avaliar as bibliotecas não eram de todo suficientes e adequados, concluiu-se 

pela sua confirmação. (LUBISCO, 2001)  

Esta conclusão foi a base para o desenvolvimento de nova pesquisa, que resultou em 

um modelo teórico para avaliação da biblioteca universitária brasileira. Foi estruturado 

em quatro grandes blocos que, pretensamente, abarcam os serviços e os produtos pertinentes e 

se apresenta na mesma estrutura dos instrumentos avaliativos do INEP. (LUBISCO, 2007; 

2011). No entanto, a inovação introduzida no citado modelo se refere a que a biblioteca não 

mais integre a dimensão Infraestrutra
1
 ‒ pelo pouco que ela representa no total da avaliação de 

um curso de graduação ‒, mas que se constitua em uma dimensão a parte, designada 

Biblioteca, com critérios de análise específicos, além daqueles relativos a acervo (INEP, 

2015, 2016).  

O modelo, então concebido em mídia impressa, se por um lado serviu como insumo e 

indutor do planejamento e da gestão das bibliotecas, por outro não possibilitava a avaliação de 

forma dinâmica, isto é, associando os padrões de desempenho indicados e produzindo 

indicadores. 

Esta limitação levou-nos a buscar auxílio da estatística Lia Terezinha Lana Pimenta de 

Moraes, docente do Curso de Estatística da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que 

transformou em itens os padrões indicados e cuja escolha levava à atribuição de um conceito 

final à biblioteca, segundo previa – e ainda prevê – o INEP. Assim, o modelo teórico passou a 

constituir-se em um modelo operacional, construído como um banco de dados em planilha 

Excel, e foi designado Banco de Informações Gerenciais (BIG): instrumento de coleta de 

dados para a construção de indicadores de desempenho da biblioteca universitária 

brasileira. (LUBISCO; MORAES, 2012) Independente do mérito da referida professora e do 

árduo trabalho de meses a fio para chegar ao produto citado, ela própria alertava sobre as 

limitações do referido banco de dados, embora se tivesse claro ter sido um marco para as 

decisões posteriores. 

                                                 
1 As três dimensões (ou categorias) adotadas pelo INEP no processo avaliativo das instituições e dos cursos de graduação 

são: Organização Didático-pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura (onde se encontra a biblioteca) 
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Tendo-se que a avaliação, como processo administrativo, seja de organizações no seu 

todo ou de serviços e produtos, requer procedimentos sistematizados e com periodicidade 

regular, passou-se a estudar e a reavaliar o BIG da mesma forma feita quando do modelo 

operacional: ouvindo-se, em situações formais, as contribuições de bibliotecários brasileiros
2
 

e, recentemente, as opiniões de bibliotecários integrantes do grupo de pesquisa GEINFO, do 

Sistema de Bibliotecas da UFBA (Sibi) e de outras IES
3
. Não tardou a se concluir que, em 

face da envergadura do modelo e de sua finalidade, qual seja, de avaliar a biblioteca 

universitária brasileira de forma real, revelando com fidedignidade tanto seus méritos, quanto 

suas limitações, necessitava-se de uma plataforma mais robusta, a exemplo dos instrumentos 

de coleta de dados usados pelo CNPq, pela Capes e pelo próprio INEP. 

2 OBJETIVO  

Este projeto objetiva construir um sistema web voltado para avaliação do 

desempenho das bibliotecas universitárias. Os itens a serem avaliados, referentes a serviços 

e produtos oferecidos, devem ser capazes de revelar com fidedignidade a situação real das 

bibliotecas, na perspectiva de corrigir a distorção que vem sendo observada ao longo dos 

anos, nos resultados das avaliações dos cursos de graduação pelo INEP: as bibliotecas se 

revelam além ou aquém do seu desempenho real; ademais, o peso a elas atribuído, apesar de 

sua função estruturante na IES, não interfere na avaliação final dos cursos, o que se configura 

em uma perda de informação gerencial e organizacional relevante para o planejamento e a 

avaliação das bibliotecas propriamente ditas, dos órgãos coordenadores das bibliotecas (Sibi, 

por exemplo) e da própria Instituição como um todo, especialmente no que se refere à 

definição e alocação de recursos orçamentários, de um lado, e no que respeita à qualificação 

das bibliografias e dos serviços prestados pelas bibliotecas, de outro. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

A informação gerencial gerada e coletada de forma sistematizada – isto é, em uma 

estrutura pré-definida – e periodicamente – isto é, a intervalos regulares – é um insumo 

imprescindível para a gestão das organizações. As bibliotecas não fogem a esse 

condicionamento. 

Ademais, os dados e as informações produzidos pela instituição passam a integrar o 

repertório de conhecimentos da comunidade acadêmica – seja de docentes, de técnico-

administrativos ou de discentes – e servem para instrumentalizar os diferentes setores da 

instituição, no desempenho de suas funções. 

Assim, dispor de dados reveladores do desempenho das bibliotecas vai impactar 

diretamente nelas próprias, na medida em que elas passarão a dispor de dados reais que 

possibilitarão: (a) justificar os investimentos feitos, (b) demandar novos recursos, (c) 

reafirmar medidas tomadas e (f) ajustar resultados indesejáveis, comparativamente aos 

objetivos estabelecidos. Em suma, dispor de informações gerenciais confiáveis propicia 

                                                 
2 Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira (UFBA, 2008; Universidade Federal de Goiás,  2012) e três 

reuniões técnicas, ocorridas na UFBA (2014 e 2015). 
3 Ana Valéria de Jesus Moura, Flávia Bulhões de Sousa, Jamilli Quaresma, Helka Sampaio (Unilab), Núbia Marilia de 

Oliveira, Roberto Freitas (UNEB). 
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condições para implementar racionalmente o planejamento, a gestão a avaliação de forma 

sistêmica e sistemática. 

4 RECURSOS NECESSÁRIOS E INVESTIMENTO 

4.1  PARCEIROS 

 

Este projeto contará com os seguintes parceiros, nas seguintes funções: 

 

Parceiros Funções Responsáveis Obs. 

GEINFO 

 

 Acompanhamento e colaboração 

na revisão da ferramenta BIG, que 

antecede o trabalho da STI. 

Ana Valéria Moura 

Flávia Bulhões de S. 

Nídia M. L. Lubisco 

Núbia M. de Oliveira 

Roberto Freitas 

 

 

 Acompanhamento das atividades 

do STI 

Nídia M. L. Lubisco 

Núbia M. de Oliveira 
 

 Gestor do Sistema Nídia M. L. Lubisco  

STI 
 Apoio na seleção de estagiários

4
 

 Consultoria Técnica 

Claudete Mary Souza 

Alves  

Fernando Borges  

(consultores) 

 

BOLSISTAS
5
 

(Cursos de TI) 

 Elicitação, Análise e Gestão dos 

Requisitos 

 Concepção e Implementação da 

Arquitetura do Sistema  

 Construção 

Serão selecionados 

três 

 

 

 

CPA 

 Assessoramento sobre as 

exigências do INEP e interlocução 

com o referido Instituto 

 Contratação dos estagiários 

selecionados. 

Antonio Virgílio e 

Jorge Lordelo Sales 

Ribeiro  

Contratação: 

a decidir 

com o Pró-

reitor de 

Graduação 

PROGRAD 

 Acompanhamento das atividades 

para adequar o projeto às 

demandas originadas da Avaliação 

dos Cursos de Graduação da 

UFBA pelo INEP 

A ser designado pelo 

Pró-Reitor 
 

 

                                                 
4 Se for o caso. Vide nota 5, a seguir. 
5 Aventa-se a possibilidade, se for mais adequado para a UFBA, em vez de três bolsistas, contratar um analista de sistemas, a  

  ser indicado pela STI. 
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4.2 QUALIFICAÇÃO DOS BOLSISTAS 

 

Os bolsistas que irão atuar no projeto devem ser oriundos dos cursos de Ciência da 

Computação e Sistemas de Informação da UFBA, a partir do 3º semestre, tendo em vista a 

especificidade do trabalho a ser desenvolvido. 

A carga horária deverá ser de 20 horas semanais, em horário flexível, e eles contarão com a 

consultoria técnica e supervisão de Fernando Borges, da Superintendência de Tecnologia da 

Informação (STI). 

4.3 INVESTIMENTO 

 

Itens Quant. Valor da 

bolsa mensal 

Auxílio 

transporte 

Subtotal Quantidade 

em meses 

Valor total 

Bolsista 3 600,00 150,00 2.250,00 6 13.500,00 

 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (2017/2018) 

 

FASES 
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 

Análise Preliminar e Viabilidade 

Técnica. 

              

Apresentação ao DFPI, à PROGRAD e 

à CPA. 

              

Recrutamento e seleção
6
. 

              

Contratação de estagiários. 
              

Concepção, Análise e Gerência. 
              

Desenvolvimento (Arquitetura e 

Construção) 

              

Homologação  
              

Entrega 
              

 

                                                 
6
 Esta etapa poderá ser suprimida, caso se opte pela indicação, por parte da STI, de um analista de sistemas. 
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