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1 APRESENTAÇÃO 

A Biblioteca do Campus São Borja, é uma biblioteca de caráter universitário, 

especializada na área de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. O acervo visa suprir 

as demandas de informação dos alunos, professores e funcionários do campus, estando aberta 

também para consulta, a toda comunidade.  

O acervo é composto por obras impressas e documentos digitais, bem como acesso a 

periódicos eletrônicos e repositório institucional que apresenta a produção docente e discente 

da instituição. 

A universidade conta com Repositório Institucional, alimentado pelas bibliotecas dos 

campis, com os trabalhos acadêmicos produzidos em cada campus. 

 

2 PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 O plano de contingência são medidas preventivas adotadas pela biblioteca de forma a 

garantir o acesso ao acervo, assim como aos serviços prestados pela biblioteca. 

2.1 Bibliografia impressa 

- administrar a aquisição de obras em número suficiente de forma a suprir as necessidades de 

cada curso; 

- disponibilizar um exemplar para Consulta local, para na eventualidade de empréstimo de 

todos os itens, a biblioteca disponha de um exemplar para consulta ou cópia; 

- avaliar através de estatísticas de empréstimo, assim como de Reserva de obras a utilização 

do acervo, para que se faça a aquisição de mais exemplares das obras mais solicitadas; 

- orientar quanto à otimização do acervo, o que acontece através do serviço de Empréstimo 

entre bibliotecas (EEB) da Unipampa, onde o usuário solicita a obra através do sistema 

Pergamum, a biblioteca recebe a mesma através do sistema de malote e efetua o empréstimo; 

- incentivar a utilização da ferramenta de Reserva de obras, o que impossibilita a renovação 

da mesma, dando oportunidade para outras pessoas fazerem uso do material; 

- selecionar e disponibilizar publicações recebidas através de doações; 



- disponibilizar computadores para pesquisa e renovação de obras; 

- organizar o acervo e sinalização para que o usuário consiga com facilidade localizar o 

material necessário; 

- prezar pela higienização e limpeza do local e do acervo, de modo a fornecer maior tempo de 

vida útil ao material impresso, serviço este realizado através de funcionários terceirizados; 

- nas dependências da instituição está disponível à comunidade acadêmica, uma sala com 

computadores com acesso a internet, destinados à pesquisa; 

- a sala de consulta conta com mesas e tomadas para que o usuário possa utilizar seu 

notebook; 

- disponibiliza três salas para trabalho em grupo; 

- realizar treinamento aos usuários para utilização das ferramentas de busca da biblioteca. 

2.2 Bibliografia digital 

- Orientar e treinar o usuário quanto à utilização das ferramentas de busca de livros, 

periódicos e trabalhos de conclusão; 

- Treinar usuários na utilização do Portal Capes, de modo que obtenham excelência na busca 

de artigos de periódicos, livros, dissertações e teses; 

- orientar a comunidade acadêmica quanto à utilização dos e-books disponibilizados. 

3 Recursos financeiros 

Conforme a Política de desenvolvimento de coleções do Sistema de Bibliotecas da  

Universidade Federal do Pampa (SISBI – UNIPAMPA), “os recursos financeiros para a 

aquisição e manutenção do acervo são oriundos do orçamento disponibilizado pela 

PROPLAN - Pró-reitoria de Planejamento e Infraestrutura para a Coordenação de Bibliotecas 

da UNIPAMPA”. 

O professor faz a indicação dos títulos e quantidades da bibliografia necessária, após 

aprovação do coordenador do curso, o bibliotecário verifica no acervo a necessidade de 

aquisição, se aprovado, o pedido é enviado ao SISBI para aquisição. 

4 Recursos tecnológicos  

A Instituição possui estrutura tecnológica para suportar o sistema de gestão e demais recursos 

tecnológicos adotados. Contamos com apoio do DTIC (Diretoria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação) para resolução de problemas em programas, e, no campus para 

resolução de problemas em computadores e internet o apoio é realizado através do STIC 

(Suportes de Tecnologia da Informação e Comunicação), através do sistema de chamados. 

5 Manutenção predial 



Para os serviços de limpeza, iluminação, hidráulica, climatização e segurança o campus conta 

com serviço terceirizado.  

6 Horário de atendimento 

O atendimento externo é realizado de segunda-feira à sexta-feira, das 8h30min às 20h30min. 

7 Pessoal 

A biblioteca conta com quatro assistentes em administração e um bibliotecário. 

  

 

 

 

 


