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PLANEJAMENTO DO SBI/IFSC 

 

A estrutura do planejamento é formada pela política básica, 

políticas do ano, SWOT e cronograma das ações a serem executadas durante o 

ano. 

Em 2020, devido à pandemia COVID-19, o trabalho presencial foi 

suspenso e praticamente todas as atividades passaram a ser realizadas 

remotamente. Isso mudou totalmente nossa prática com relação à prestação 

de serviços e tivemos que nos adaptar a este “novo normal”. Como a 

pandemia, que na Universidade nos afetou mais diretamente a partir de 

meados de março de 2020 e perdurando até o presente momento, os planos 

de ações para 2021 tiveram que ser remodelados, visando à realização das 

ações remotamente e ofertadas em ambientes virtuais.  

Para os novos planos de ação, priorizamos as atividades ligadas 

diretamente ao atendimento ao usuário, mas de acordo com as condições e 

segurança devido a pandemia, daremos continuidade a projetos em 

andamentos, alguns com recursos financeiros já garantidos e outros que 

precisarão de captação de recursos administrativos ou de outras verbas. 

Além das atividades descritas neste planejamento, a Biblioteca é 

responsável pela coordenação do Repositório Institucional IFSC; participa da 

Comissão do Portal da Escrita Científica do Campus; participa da organização 

de alguns eventos institucionais e/ou Campus, tais como: SIFSC e Festa do 

Livro. Estamos trabalhando com algumas ferramentas de análise bibliométrica 

(InCite, SciVal, entre outras), com o objetivo de auxiliar na gestão institucional 

da Unidade e estamos sempre buscando o aprimoramento no uso e oferta de 

novas fontes de informação. 

Contamos também com o apoio do AGUIA/USP – Agência USP de 

Gestão da Informação Acadêmica que coordena programas sistêmicos e é 

responsável pela manutenção das Bases e Bancos de Dados, captação de 

recursos financeiros junto à Reitoria para aquisição de material bibliográfico 

para as Bibliotecas e manutenção de diversos programas, tais como: 
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preservação e conservação dos acervos; atualização do parque tecnológico das 

Bibliotecas, etc. 

Diante do exposto apresentamos o Planejamento do SBI/IFSC para 

2021. 

 

POLÍTICA BÁSICA 

 

MISSÃO 

Atender às necessidades de informação dos usuários, 

relativas a ensino, pesquisa e extensão, utilizando os recursos 

disponíveis, contribuindo para o desenvolvimento da 

pesquisa e do ensino de física no IFSC. 

 

VALORES 

Favorecer aos usuários o acesso à informação 

indistintamente e treiná-los para a sua autossuficiência, e 

promover o trabalho em equipe de forma produtiva e 

harmoniosa. 

 

VISÃO 

 

Ser um modelo brasileiro na gestão e disseminação da 

informação. 
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POLÍTICAS DO ANO 

 

 

 

 

 USUÁRIOS 

 ACIONISTA 

 FUNCIONÁRIO 

 SOCIEDADE 

 EVENTOS 
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USUÁRIOS 

 

  GARANTIA DA QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

1. Disponibilizar o curso EAD "Elaboração de Referências em trabalhos 

acadêmicos"; 

2. Disponibilizar o curso EAD "Citações em trabalhos acadêmicos"; 

3. Disponibilizar o curso EAD "Elaboração de Trabalhos Acadêmicos"; 

4. Criar um canal do SBI no Youtube e fazer upload das palestras: 

“Mendeley”- apresentada em 2020 no SIFSC e “WOS” – apresentada na 

4ª Escola de Pesquisadores e 2020 + criação de um link dentro da 

Homepage da Biblioteca. 

5. Criar uma apresentação sobre como utilizar a ferramenta de “Turnitin” e 

a “Estação de Autochecagem”. 

6. Incluir na pagina pessoal site IFSC o link para o Rep com as publicações/ 

gráfico de cada docente/ Fazer divulgação do REP com os docentes.   

7. Criar sala coworking (1º andar) e transferir o acervo de teses, 

proceedings e parte dos periódicos, onde será construída a sala e 

também remanejar o arquivo deslizantes com as obras de referência 

(local ainda em negociação)  
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 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO  

 

1. Criar no RI-Repositório Institucional do IFSC, a coleção para e-aulas do 

IFSC em parceria com o CeTisc. Definir estrutura e políticas 

2. Revisar o conteúdo do Portal da Escrita do Campus USP São Carlos e criar 

uma área para “Apoio ao Pesquisador” 

3. Terminar de revisar as Teses de Livre Docência que possuem artigos na 

íntegra, pois os mesmos precisam ter autorização da editora para 

poderem continuar depositados em repositório aberto, no caso a BDTD 

4. Analisar a bibliográfica básica das disciplinas ministradas nos cursos de 

graduação do IFSC e sua compatibilidade com o acervo físico e/ou online 

existente na Biblioteca 

5. Elaborar estudo para descarte das Teses e Dissertações do IFSC que já 

estão armazenadas no BDTD, com apoio da CPG-IFSC 
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 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

1. Adquirir 10 novos microcomputadores e 01 laptop para uso dos 

funcionários 

2. Adquirir nova versão do Vantage Point com recursos Administrativos 

(diretoria) ou com recursos da pós-graduação 

3. Dar suporte na preservação e manutenção preventiva do parque 

tecnológico da biblioteca com o apoio do ScINFOR e elaborar o Censo 

anual 

4. Manter as redes sociais da Biblioteca atualizadas bem como a 

administração e gerenciamento da homepage 

 

 MARKETING  

  

1. Divulgar produtos e serviços da Biblioteca em diferentes ocasiões 
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ACIONISTA 

 

  INFRA-ESTRUTURA 

 

1. Manter a Manutenção Predial 

2. Manter a Manutenção do Sistema de Incêndio 

3. Manter contratos de Manutenção de Elevador e Sistema de Ar-

condicionado 

4. Manter a Manutenção do Elevador e Bebedouro (contratos 

institucionais) 

 

  CONSERVAÇÃO DO ACERVO 

 

1. Dar continuidade nas atividades de organização e ordenação na guarda 

dos materiais devolvidos e/ou retirados para consulta das estantes 

2. Realizar os pequenos reparos das obras danificadas e analisar demanda 

de obras as serem encadernadas 

3. Coordenar a limpeza dos vãos das estantes, realizadas pela equipe de 

limpeza terceirizada, com objetivo de diminuir a proliferação de ácaros e 

outras pragas, no acervo bibliográfico. 
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FUNCIONÁRIO 

 

1. Participar dos grupos de trabalhos coordenados pela AGUIA-USP e 

demais ofertas de cursos e treinamentos que possam capacitar e 

atualizar melhor a equipe dentro das suas atividades. 

 

SOCIEDADE 

 

Participar dos programas: 

1. USP Recicla  

2. Programa Universitário por um DIA 

3. Boockrossing 

4. Momento Bem Estar na Biblioteca 

 

EVENTOS 

 

1. Recepção dos Calouros 

2. Semana do Livro e da Biblioteca 

3. Semana do IFSC-SIFSC 

4. Festa do Livro do Campus USP São Carlos 

5. Escola de Pesquisadores do Campus USP São Carlos 

6. Coffee Talks (programa institucional /parceria com o CEFISC / SIFSC) 


