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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda o planejamento em unidades de informação no contexto das 

Bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), 

que atendem diferentes perfis de usuários, de diversas modalidades, níveis e áreas 

de ensino do Instituto, devendo oferecer serviços e produtos característicos de 

bibliotecas escolares, universitárias e especializadas. Focaliza a etapa de 

diagnóstico organizacional, que identifica as potencialidades e limitações da 

instituição, com base em indicadores de qualidade oriundos de convenções técnicas 

nacionais e internacionais. Diante disso, parte da seguinte questão problema: que 

indicadores devem ser utilizados para identificar os pontos fortes e os pontos fracos 

das bibliotecas do Instituto Federal do Ceará? Estabelece como objetivo geral propor 

um instrumento de diagnóstico organizacional com indicadores compatíveis com o 

perfil das bibliotecas do IFCE. Os objetivos específicos buscam caracterizar o 

Sistema de Bibliotecas do IFCE quanto a estrutura organizacional e física, e quantos 

aos recursos humanos, usuários, serviços e acervo; identificar indicadores de 

qualidade nos documentos regulatórios que estabelecem diretrizes para bibliotecas 

com características similares às bibliotecas dos IFs; e estruturar um instrumento de 

diagnóstico com diretrizes e indicadores adequados às especificidades das 

bibliotecas do IFCE. Utiliza como procedimentos metodológicos a pesquisa 

exploratória e descritiva, além de ser bibliográfica e documental, com abordagem 

quali-quantitativa, orientando-se pelo método indutivo. Para coleta e análise dos 

dados da pesquisa, utiliza a análise de conteúdo. Conclui que a análise de conteúdo 

de diretrizes para bibliotecas escolares e para universitárias e de padrões para 

acessibilidade possibilitou a identificação de importantes indicadores para as 

Bibliotecas do IFCE. Almeja que o produto proposto possa ser utilizado como diretriz 

pelo Sistema de Bibliotecas do IFCE, orientando o trabalho de gestão realizado nas 

unidades informacionais de seus campi e a implantação de novas unidades no 

constante processo de expansão do Instituto, além de poder ser empregado em 

Bibliotecas de outros Institutos Federais, contribuindo com a Biblioteconomia 

nacional. 

 

Palavras-chave: Planejamento em Unidades de Informação. Diagnóstico 

organizacional. Bibliotecas multiníveis. Instituto Federal do Ceará. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is about the planning in unities of information in the context of the 

libraries of Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE), 

which cater to different user profiles, various variables, levels and teaching areas of 

the Institute, besides offering services and products characteristic of school, 

university and used libraries. Focus on an organizational diagnosis stage, which 

identifies the institution's strengths and limitations, based on quality indicators from 

technical and international conventions. Therefore, it starts from the following 

question: what indicators should be used to identify the strengths and weaknesses of 

the libraries of the Federal Institute of Ceará? Establish as a general objective the 

proportion of an organizational diagnostic instrument with indicators used with the 

profile of the IFCE libraries. The specific objectives of the bus characteristic of the 

IFCE Library System regarding its organizational and physical structure, and how 

many human resources, users, services and collections; identify quality indicators in 

regulatory documents that establish rules for libraries with resources similar to the 

libraries of the IFs and structure a diagnostic instrument with guidelines and 

indicators applicable to the specificities of the IFCE libraries. It uses as 

methodological procedures an exploratory and descriptive research, in addition to 

bibliographic and documentary, with a qualitative and quantitative approach, guided 

by the inductive method. To collect and analyze research data, a content analysis will 

be used. It concluded that the content analysis of guidelines for school and university 

libraries and accessibility standards enabled the identification of important indicators 

for IFCE libraries. It aims that the proposed product can be used as a guideline by 

the IFCE Library System, guiding or executing the management work carried out in 

informal information units of its campuses and the implantation of new units in the 

continuous process of expansion of the Institute, in addition to the use of libraries of 

other Federal Institutes, contributing to the national Librarianship. 

 

Keywords: Planning in unities of information. Organizational diagnosis. Multilevel 

libraries. Federal Institute of Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para se iniciar o processo de planejamento de atividades, produtos e 

serviços de uma unidade de informação1 é indispensável que se conheça todos os 

aspectos gerenciais que a envolvem, sejam relacionados à estrutura organizacional 

e física, sejam relacionados aos recursos humanos ou ao acervo disponibilizado. 

A elaboração de um plano de trabalho eficiente baseia-se na realidade da 

instituição, em suas limitações e potencialidades, com ações prioritárias e soluções 

viáveis para os problemas existentes. Para que isso ocorra, faz-se necessária a 

realização de um diagnóstico organizacional, primeira etapa de um planejamento, 

que permite conhecer essa realidade e promover as intervenções necessárias 

(BARBALHO; BERAQUET, 1995; MACIEL, 1997). 

Com o diagnóstico, é possível comparar o estado encontrado da unidade de 

informação com o estado desejado, avaliando-se a eficácia com base em 

indicadores de qualidade e procurando caminhos para diminuir a distância entre a 

situação existente e a situação desejada, amparando o processo de gestão dessas 

unidades (ALMEIDA, 2005; BARBALHO; BERAQUET, 1995). 

Ao se iniciar o planejamento na Biblioteca do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) do Campus de Iguatu, que integra o Sistema 

de Bibliotecas desse Instituto e no qual a pesquisadora deste estudo atua como 

bibliotecária, analisamos os documentos institucionais regulatórios dessa instituição 

na tentativa de identificar diretrizes que norteassem a realização do diagnóstico 

organizacional nessa unidade de informação, mas não as identificamos. 

Com a necessidade de aplicação de uma ferramenta cujos resultados 

possibilitassem a fundamentação de um planejamento de curto e longo prazo para a 

unidade informacional pesquisada, ampliamos a busca por esses parâmetros nas 

bases de dados de literatura especializada da área. 

Após buscas na Base de dados de Periódicos em Ciência da Informação 

(BRAPCI), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e no Google Acadêmico, localizamos pesquisas que realizaram 

diagnósticos em unidades de informação, principalmente em bibliotecas escolares, 

 
1 “Entidade encarregada de adquirir, processar, armazenar e disseminar informações, com o objetivo 

de satisfazer as necessidades de informação dos usuários” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 370). 
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mas não identificamos nenhuma que tenha proposto uma ferramenta que viabilize 

essa análise, especialmente uma que contemple o contexto dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Estes constituem um “[…] modelo 

institucional absolutamente inovador em termos de proposta político-pedagógica 

[…], que tem suas bases em um conceito de educação profissional e tecnológica 

sem similar em nenhum outro país” (PACHECO2, 2008, p. 9). Atuam da educação 

básica ao ensino superior, com diversas modalidades de ensino, tendo uma 

complexa diversidade no perfil do seu público-alvo. 

Localizamos a pesquisa de Sima (2015), que se aproxima da nossa 

realidade institucional ao estudar uma biblioteca de um Campus do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) e trazer as inquietações 

ora apresentadas do complexo trabalho de quem atua nessas bibliotecas, diante da 

“[…] pluralidade de funções que lhes são designadas […]” (SIMA, 2015, p. 48), por 

atender ao público escolar, universitário e especializado, além de integrar uma 

instituição pública, assumindo responsabilidade social com o público externo, “[…] 

bem como a diversidade de instrumentos e indicadores para avaliá-las […]” (SIMA, 

2015, p. 48), já que possuem características de mais de um tipo de biblioteca. 

Entretanto, apesar de elucidar indicadores de desempenho e diagnóstico de 

alguns tipos de biblioteca, a pesquisa de Sima (2015) não contemplava em seu 

escopo a estruturação de um modelo de instrumento que pudesse ser empregado 

para realização de diagnóstico organizacional em bibliotecas de IFs, utilizando, para 

diagnosticar a unidade em estudo, o modelo proposto por Almeida (2005)3, 

amplamente utilizado nas pesquisas com esse teor, mas que também faz uma 

abordagem genérica, não contemplando todas as especificidades das bibliotecas 

dos IFs. 

Em cada tipo de biblioteca, a informação tem um valor específico, que lhe é 

agregado em função do uso que dela se faz. Isso posto, para um planejamento 

eficaz, é essencial analisar o contexto e o ambiente da unidade de informação 

(ALMEIDA, 2005, p. 12). 

 
2 Eliezer Moreira Pacheco foi Secretário da SETEC/MEC entre os anos de 2006 e 2012. 
3 Almeida (2005, p. 53-55), para auxiliar no processo de diagnóstico organizacional, organizou um 

quadro com três colunas: aspecto analisado, pontos fortes e pontos fracos. Indicando como 
exemplo 26 aspectos a serem analisados em uma biblioteca e as possibilidades de pontos fortes e 
fracos relacionados a esses aspectos. 
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Diante da inexistência de um instrumento com indicadores adequados às 

especificidades dos IFs e da escassez de pesquisas que contemplem essa temática, 

configura-se a problemática desta pesquisa: que indicadores devem ser utilizados 

para identificar os pontos fortes e os pontos fracos das bibliotecas do Instituto 

Federal do Ceará? 

Este estudo dedica-se à hipótese de que a análise de padrões nacionais 

e/ou internacionais que uniformizam e estabelecem indicadores de qualidade para 

processos realizados em unidades de informação dará subsídios para estruturação 

de parâmetros adequados às especificidades das bibliotecas do IFCE. 

Considerando-se a importância do diagnóstico organizacional em um 

planejamento e a atuação profissional da pesquisadora no sistema de bibliotecas 

estudado, justifica-se a escolha do tema desta pesquisa, cujo objetivo geral é propor 

um instrumento de diagnóstico organizacional com indicadores compatíveis com o 

perfil das bibliotecas do IFCE, que possa ser utilizado como parâmetro para 

construção, planejamento e avaliação dessas unidades de informação. 

Para isso, buscar-se-á atender os seguintes objetivos específicos: 

a) caracterizar o Sistema de Bibliotecas do IFCE quanto a estrutura 

organizacional e física e quantos aos recursos humanos, usuários, 

serviços e acervo; 

b) identificar indicadores de qualidade em documentos regulatórios que 

estabelecem diretrizes para bibliotecas com características similares às 

bibliotecas dos IFs; 

c) estruturar um instrumento de diagnóstico com diretrizes e indicadores 

adequados às especificidades das bibliotecas do IFCE. 

O produto desta pesquisa poderá ser utilizado como diretriz pelo Sistema de 

Bibliotecas do IFCE, orientando o trabalho de gestão realizado nas unidades 

informacionais de seus campi e a implantação de novas unidades no constante 

processo de expansão do Instituto, além de poder ser empregado em Bibliotecas de 

outros IFs, contribuindo com a Biblioteconomia nacional. 

Esta pesquisa, para tanto, está organizada em sete seções textuais, 

iniciando com esta introdução, que discorre sobre a temática abordada, a 

problemática que propulsiona este estudo e a hipótese considerada, além de 

justificar a importância dessa investigação, apresentar os objetivos almejados e a 

organização deste trabalho. 



21 

 

A segunda seção apresenta a conceituação de planejamento em unidades 

de informação, considerando-se os autores da área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação e também os conceitos de planejamento da literatura de Administração. 

Caracteriza as etapas do planejamento estratégico, com foco na etapa de 

diagnóstico organizacional, objeto deste estudo, indicando a importância de realizá-

la com base em diretrizes e indicadores de qualidade. 

Para contextualizar o lócus desta pesquisa — as Bibliotecas do IFCE —, a 

terceira seção aborda a Rede Federal de Educação Profissional, apresentando uma 

síntese histórica da criação e expansão da educação profissional no Brasil, além de 

uma visão geral dos números que compõem a Rede Federal, detendo-se 

principalmente ao contexto dos Instintos Federais, dentre os quais está o IFCE, cuja 

trajetória e estrutura organizacional são caracterizadas nesta seção. 

A quarta seção explora as características das bibliotecas de Institutos 

Federais, dando ênfase a suas especificidades, principalmente a diversidade nos 

perfis de seus usuários. Apresenta o Sistema de Bibliotecas do IFCE, considerando-

se sua presença nos documentos institucionais do IF, funcionamento, estrutura, 

serviços oferecidos, acervo, recursos humanos e usuários. 

Os aspectos metodológicos desta pesquisa constam explanados na quinta 

seção, no qual se indica como se caracteriza o estudo, seus procedimentos técnicos 

de acordo com cada objetivo, a abordagem do problema, o método de pesquisa e 

como se deu a coleta e análise dos dados ora apresentados, além do processo de 

estruturação do instrumento de diagnóstico — produto desta pesquisa. 

A sexta seção caracteriza as diretrizes e os indicadores analisados neste 

estudo, selecionados conforme as especificidades das bibliotecas de Institutos 

Federais, que possuem características de bibliotecas escolares, universitárias e 

especializadas. A análise dessas diretrizes resultou no instrumento de diagnóstico 

organizacional para as bibliotecas do IFCE, cuja estruturação final consta no 

Apêndice E. 

As considerações finais deste estudo constam na sétima seção, na qual são 

registrados os resultados alcançados com vistas aos objetivos propostos, com a 

junção dos pressupostos teóricos e a análise dos dados, fazendo-se recomendações 

sobre a importância do planejamento em unidades de informação e a relevância de 

instrumentos de planejamento como o elaborado no produto desta pesquisa. 
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2 PLANEJAMENTO EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO 

 

O planejamento, a primeira das funções administrativas, possibilita à 

organização uma visualização do seu futuro. Ao preceder os processos dessa 

organização, ele permite a elaboração e implantação de um plano de trabalho 

coerente com os pontos fortes e os pontos fracos de tais processos. 

Na literatura de Administração, é possível identificar várias definições de 

planejamento. Para Chiavenato (2014, p. 185), “Antes que qualquer função 

administrativa seja executada, a administração precisa planejar, ou seja, determinar 

os objetivos e os meios necessários para alcançá-los adequadamente”. 

Maximiano (2011) objetivamente explicita: planejar consiste em definir os 

objetivos, os cursos de ação e os meios de execução. Nogueira (2014, p. 5) pontua: 

 

O planejamento abrange estabelecer os objetivos da organização e criar 
planos que possibilitem que eles sejam alcançados. Ele também deve ter 
uma orientação para a direção que a empresa deve seguir, além de um 
caráter prático, mostrando de que forma as coisas devem ser feitas; deve 
estabelecer “o que” fazer (objetivos) e “como” fazer (planos). 

 

Oliveira D. (2013, p. 333), de modo amplo, define planejamento como: 

 

Identificação, análise, estruturação e coordenação de missões, propósitos, 
objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas, programas, projetos e 
atividades, bem como de expectativas, crenças, comportamentos e atitudes, 
a fim de se alcançar do modo mais eficiente, eficaz e efetivo o máximo do 
desenvolvimento possível, com a melhor concentração de esforços e 
recursos pela empresa. 

 

Ainda conforme Chiavenato (2014, p. 185), o planejamento precede e 

fundamenta as outras três funções do processo administrativo: 

 

[…] a organização – que representa a alocação e o arranjo dos recursos 
para executar as tarefas essenciais – a direção – que guia os esforços para 
assegurar elevados níveis de desempenho e cumprimento de objetivos – e 
o controle – que monitora e acompanha a execução das tarefas para 
assegurar a necessária ação corretiva, se necessária. 

 

O planejamento pode incluir períodos de longo a curto prazo, envolvendo 

uma organização inteira, um departamento ou apenas uma tarefa. Atua em todos os 
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níveis organizacionais, apresentando características diferentes em cada nível, 

conforme detalhado por Chiavenato (2014) no Quadro a seguir: 

Quadro 1 — O planejamento nos três níveis organizacionais 

Nível 
organizacional 

Tipo de planejamento Conteúdo Tempo Amplitude 

Institucional Estratégico: 
mapeamento ambiental, 
avaliação das forças e 
limitações da 
organização 

Genérico e 
sintético 

Longo 
prazo 

Macro-
orientado: 
aborda a 
organização 
como um todo 

Intermediário Tático: tradução e 
interpretação das 
decisões estratégicas 
em planos concretos no 
nível departamental 

Menos 
genérico e 
mais 
detalhado 

Médio 
prazo 

Aborda cada 
unidade 
organizacional 
em separado 

Operacional Operacional: 
desdobramento dos 
planos táticos de cada 
departamento em 
planos operacionais 
para cada tarefa 

Detalhado 
e analítico 

Curto 
prazo 

Micro-orientado: 
aborda cada 
operação em 
separado 

Fonte: Chiavenato (2014, p. 198-199). 

 

Diante desses conceitos da Administração, Tarapanoff (1987) entende que é 

importante estabelecer uma definição de planejamento para a área de 

Biblioteconomia, o que denomina como planejamento bibliotecário, conceito 

introduzido por Carlos Víctor Penna em 1967. 

A autora observa, porém, que a utilização do termo bibliotecário pode 

vincular a ação de planejar apenas à biblioteca, sendo, portanto, também aceita a 

denominação planejamento de sistemas de informação4, ou, ainda, de unidades 

informacionais (TARAPANOFF, 1987, p. 231). E conceitua: 

 
Planejamento Bibliotecário - […] planejar e analisar a biblioteca em relação 
à organização à qual está vinculada, desde que se aceite a premissa de que 
a biblioteca é uma instituição de apoio, de prestação de serviços, portanto, 
vinculada a outra organização; 

 
4  Sistema de informação é “Toda organização (unidade, serviço e outras) que tenha como o seu 

objeto de estudo o documento e aplique o ciclo documentário integral ou parcialmente para 
preservá-lo e transferi-lo em resposta às necessidades de informação do usuário pode ser 
considerada sistema de informação” (TARAPANOFF, 1993, p. 56). 
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Planejamento de Sistemas de Informação - […] planejamento da informação 
num sentido mais global - o acesso, recuperação, controle e disseminação 
da informação, sem associações organizacionais, e pensando-se a 
informação como parte de um grande sistema, independe de vínculos 
organizacionais ou geográficos (TARAPANOFF, 1987, p. 231). 

 

Isso posto, o planejamento é essencial para orientar a melhor forma de 

utilização dos recursos disponíveis, com a oferta de produtos e serviços alinhados 

com os propósitos da unidade de informação e as demandas de seus usuários, 

devendo ser bem estruturado e atualizado constantemente. 

A otimização do tempo, a redução de riscos e de custos, a capacidade de 

monitorar o desempenho das ações de um projeto e a possibilidade de avaliar seus 

resultados são exemplos de vantagens do planejamento, que garante à organização 

o melhor uso de seus recursos, e consequentes melhores indicadores de qualidade 

e produtividade (ALMEIDA, 2005). 

Para Barbalho e Beraquet (1995, p. 8), 

 

O processo de planejar determina a direção a seguir, mensurando os 
recursos disponíveis e os necessários, implicando na compreensão da 
dinâmica das mudanças oriundas do mercado, bem como da sensibilidade 
para identificação e canalização destas mudanças de forma positiva para a 
unidade de informação. 

 

De acordo com Valentim (1995), é importante que esse processo 

compreenda a organização como um todo, seu contexto interno e externo, e isso é 

possível por meio do planejamento estratégico, introduzido no Quadro 1 e melhor 

detalhado na subseção a seguir. 

 

2.1 Planejamento estratégico 

 

Conforme ilustrado no Quadro 1, o planejamento estratégico é de 

responsabilidade dos níveis mais altos de gestão da instituição, abordando a 

organização como um todo, a longo prazo, em que ocorre a avaliação de suas 

forças e limitações. 

Para Almeida (2005, p. 7), o planejamento estratégico: 

 

[…] consiste no processo de decisão relativo aos objetivos da organização, 
às mudanças nesses objetivos, aos recursos utilizados para atingi-los e às 
políticas que deverão governar a aquisição, a distribuição e a utilização 



25 

 

desses recursos. […] Está voltado às relações entre a organização e o 
ambiente e sujeito a incertezas provocadas por esse ambiente. 

 

De acordo com Pacheco e Bedin (2017, p. 647), “o planejamento estratégico 

existe para agrupar estratégias, alinhar planos, formatar novos e reformular objetivos 

já propostos, para formar um conjunto de condições favoráveis para que o 

planejamento seja possível de ser realizado”. 

Almeida (2005, p. 8) assinala que, em unidades de informação, é mais 

frequente o planejamento tático e o operacional, “[…] sendo o planejamento 

estratégico uma prerrogativa dos níveis de direção da organização a que 

pertencem”. Mas pondera: 

 

Isso não quer dizer que a unidade de informação não possa planejar de 
maneira estratégica, ou seja, levando em consideração as forças restritivas 
(problemas e limitações) e as forças propulsoras (vantagens) de seu 
ambiente e da instituição mantenedora, definindo objetivos, traçando 
prioridades, ou avaliando alternativas de cursos de ação (ALMEIDA, 2005, 
p. 8). 

 

Oliveira D. (2013, p. 40-41) explica que há duas possibilidades de 

metodologia para o desenvolvimento do planejamento estratégico em uma 

instituição: 

a) primeiramente se define “aonde se quer chegar” e depois se estabelece 

“como se está”; ou 

b) primeiramente se define “como se está” e depois se estabelece “aonde se 

quer chegar”. 

Reconhecendo que ambas as correntes têm seu mérito, o autor recomenda 

que o primeiro passo para o planejamento estratégico deve ser a definição de “como 

se está” — com a realização de um “diagnóstico estratégico” — e argumenta: “é 

mais fácil e lógico o estabelecimento de objetivos (aonde se quer ir?) conhecendo e 

analisando a própria situação (como se está?).” Os objetivos “devem surgir de 

análise das oportunidades e dos recursos da empresa, e não de pensamentos, 

desejos e achismos” (OLIVEIRA, D., 2013, p. 41, grifo do autor). 

Contudo, o autor explica que não há uma metodologia universal de 

planejamento estratégico, pois as instituições diferem em tamanho, tipos de 

processos, forma de organização, filosofia e estilo administrativo, devendo-se 

adaptar as metodologias às condições e realidades internas e externas da instituição 
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(OLIVEIRA, D., 2013). 

A partir do planejamento, a biblioteca e demais unidades de informação 

podem definir objetivos e ações para avaliar e aperfeiçoar os serviços e produtos 

que oferecem aos seus usuários. Ademais, como elucidam Tosi, Moro e Massoni 

(2019), o planejamento estratégico auxilia o bibliotecário a planejar de modo 

eficiente o seu trabalho, visando o cenário atual e futuro. 

Para se obter êxito no planejamento, é essencial conhecer suas etapas. 

Barbalho e Beraquet (1995), com a contribuição de Almeida (2005), elucidam que 

planejar é um processo dinâmico e interativo que pressupõe a execução das 

seguintes etapas: 

a) diagnóstico: consiste em realizar um levantamento da situação da 

unidade de informação, visando conhecer sua realidade para subsidiar as 

demais etapas;  

b) objeto do planejamento: em que se estabelece o que se vai planejar 

diante do constatado no diagnóstico, definindo objetivos, metas e 

prioridades; 

c) formulação do planejamento: adotando processos e técnicas em função 

dos objetivos estabelecidos; 

d) implementação: processo de execução das ações formuladas; 

e) controle: monitoramento das atividades das ações propostas; 

f) avaliação: processo que acompanha todas as fases do planejamento, 

possibilitando fazer mudanças e adaptações. 

Klöppel e Spudeit (2015) atentam que essas etapas não precisam obedecer 

a uma ordem rigorosa, pois variam de acordo com a cultura organizacional e se 

complementam entre si. A primeira dessas etapas, objeto de estudo desta pesquisa, 

consta caracterizada na subseção a seguir. 

 

2.1.1 Diagnóstico organizacional 

 

As bibliotecas são, geralmente, subordinadas a alguma instituição, e isso 

não significa que não devam ser caracterizadas como organizações e que não 

precisam ser administradas. Sobre administração de bibliotecas, Prado (1992, p. 5) 

elucida: “O primeiro passo será procurar ter uma visão total do empreendimento 
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para que seja possível decidir a maneira de desenvolver os diversos trabalhos, 

separando, em cada atividade, o que é essencial do que pode ser dispensado.” 

Oliveira D. (2013, p. 63-71, grifo do autor) complementa que a primeira etapa 

do planejamento estratégico é procurar responder à pergunta básica: “‘qual a real 

situação da empresa quanto aos seus aspectos internos e externos?’, verificando o 

que a empresa tem de bom, de regular ou de ruim […]”; e denomina esse processo 

de diagnóstico estratégico, cuja finalidade básica é “apresentar uma fotografia da 

empresa e de seu ambiente em determinado momento […]”. 

Barbosa et al. (2019), com base na leitura de estudos sobre planejamento, 

constataram que a análise do ambiente organizacional é uma das principais 

ferramentas para a tomada de decisão e definição de planos de ação, por possibilitar 

a visualização de ameaças, debilidades e oportunidades capazes de interferir, ou até 

mesmo alterar, a estratégia organizacional. 

Isto é, as estratégias de uma organização devem ser definidas a partir de 

uma análise situacional do ambiente em que esta organização está inserida, como 

defendido por Almeida (2005), que denomina essa análise como diagnóstico 

organizacional, nomenclatura que adotamos nesta pesquisa. 

Por definição, o diagnóstico identifica os pontos positivos e as deficiências 

do funcionamento de uma organização, retratando sua realidade e apresentando 

seus principais problemas (CUNHA; CAVALCANTI, 2008), tornando-se a base de 

atuação de quem planeja (MACIEL; MENDONÇA, 2006). 

Corroborando com essa definição, Maciel (1997, p. 19) destaca que “o 

diagnóstico oferece ao bibliotecário uma visão abrangente da realidade em foco, 

permitindo a localização dos problemas, possibilitando tomadas de decisões 

coerentes e o direcionamento correto do esforço de trabalho”. 

De acordo com Tarapanoff (1993, p. 55), para se planejar “[…] é sempre 

necessário um diagnóstico (interno) sobre a situação do setor e um prognóstico 

baseado em fatores de influência (ameaças e oportunidades), mediante a análise da 

ambiência externa.” 

Spudeit e Führ (2011, p. 43) concordam: 

 
[…] [é] necessário a organização verificar continuamente onde ela está 
inserida (diagnóstico interno e externo), o que ela é (missão), o que ela 
pretende (os objetivos), como ela pretende fazer (as estratégias e táticas), 
pois assim o planejamento vai ser um recurso para a tomada de decisão, 
programação, controle e avaliação das atividades. 
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Isso posto, compreende-se como objetivos específicos do diagnóstico 

organizacional: 

[…] identificar pontos fortes e fracos na estrutura e no funcionamento da 
organização; compreender a natureza e as causas dos problemas ou 
desafios apresentados; descobrir formas de solucionar esses problemas; e 
melhorar a eficiência e a eficácia organizacionais (ALMEIDA, 2005, p. 53). 

 
Adotamos as definições de Barbalho e Beraquet (1995) para compreensão 

dos conceitos de ponto forte e ponto fraco; segundo elas, pontos fortes são 

vantagens estruturais relacionadas a tecnologias, serviços, produtos, potencial 

humano que favorecem a organização, enquanto que os pontos fracos são 

desvantagens que desfavorecem a instituição5. 

Considerando o contexto das bibliotecas analisadas nesta pesquisa, que 

apresentam pluralidade de funções e tipos de usuários, cujo cenário está 

apresentado na seção 3, trabalharemos também com o conceito de ponto neutro, 

adaptando-o de Oliveira D. (2013), em que são analisadas variáveis que não podem 

ser classificadas como ponto forte ou fraco da instituição, por não serem favoráveis 

para um dos tipos de usuários atendidos, mas também não serem desfavoráveis 

para a instituição como um todo. 

Maciel e Mendonça (2006), no livro Bibliotecas como organizações, também 

ponderaram que um mesmo aspecto, dependendo do contexto, pode ser 

considerado uma potencialidade ou uma limitação da instituição. 

Para que se alcancem os objetivos do diagnóstico organizacional 

apresentados anteriormente, é necessário seguir as etapas de preparação, 

elaboração do projeto de diagnóstico e implementação deste. A preparação consiste 

na análise de objetivos, metas e prioridades da unidade de informação, na definição 

da equipe, que pode ser interna ou externa à instituição, e na identificação dos 

aspectos a serem analisados, processo para o qual consiste a proposta de 

instrumento objeto desta pesquisa (ALMEIDA, 2005). 

Na etapa de elaboração do projeto de diagnóstico, por exemplo, define-se a 

metodologia a ser utilizada para a coleta de dados e a amostragem, além do 

cronograma de atividades. A implementação do diagnóstico contempla as atividades 

de coleta, tabulação, análise e interpretação dos dados e a redação de um 

 
5 Como recurso para variação textual, consideramos nesta pesquisa o termo potencialidade como 

sinônimo de ponto forte; deficiência e limitação como sinônimos de ponto fraco. 
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documento gerencial apresentando os resultados do levantamento (ALMEIDA, 

2005). 

Há ferramentas de gestão que podem ser utilizadas como método para a 

realização do diagnóstico organizacional, que orientam a coleta de informações e/ou 

a análise delas, como exemplos:  

a) a Análise SWOT, que explora os ambientes interno e externo da 

instituição, com avaliação de suas forças e fraquezas, oportunidades e 

ameaças (KOTLER, 2005). Ferramenta utilizada por Damian e Silva 

(2017) em sua pesquisa; 

b) o Balanced Scorecard (BSC), uma metodologia de medição e gestão de 

desempenho que abrange quatro perspectivas: financeira, de clientes, de 

processos internos e de aprendizado e crescimento (KAPLAN; NORTON, 

2001). Medeiros, Magalhães e Oliveira (2014) o utilizaram em seu estudo. 

Cabe aos gestores das unidades de informação utilizarem o(s) método(s) 

que melhor se adéqua(m) ao contexto da sua instituição, não sendo objetivo desta 

pesquisa indicar a aplicação dessas ferramentas de gestão nas Bibliotecas do IFCE, 

mas sim identificar quais indicadores devem ser analisados na etapa de diagnóstico. 

Por envolver fatores internos e externos à unidade informacional, muitos 

deles dinâmicos, é importante que essa análise diagnóstica seja periódica, pois, 

além de possibilitar intervenções imediatas baseadas na realidade identificada, o 

processo de diagnóstico possibilita uma avaliação dos resultados do plano de 

trabalho desenvolvido quando realizado, também, após a aplicação do plano, sendo 

comparado ao primeiro diagnóstico feito, apresentando, assim, as diferenças entre 

os dois momentos na instituição. 

É sabido que as unidades de informação devem estabelecer seus planos de 

ação alinhados aos propósitos da instituição a que pertencem e ao público-alvo que 

atendem (ALMEIDA, 2005); e é na etapa de preparação do diagnóstico, na qual são 

elencados os aspectos a serem analisados, que se faz necessário o estudo de 

diretrizes que deem amparo técnico à tomada de decisão dos gestores, conforme 

explicitado na subseção a seguir. 
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2.1.1.1 Diretrizes e indicadores para o diagnóstico organizacional 

 

Há padrões nacionais e internacionais oriundos de convenções técnicas que 

uniformizam e estabelecem indicadores de qualidade para processos realizados em 

unidades de informação (ALMEIDA, 2005), compreendidos nessa pesquisa como 

diretrizes. Barbosa e Franklin (2011, p. 105-106) assim os definem: 

 
Padrões são indicadores que alcançaram um nível ideal de satisfação, quer 
em termos de quantidade, quer em termos de qualidade, e que passam a 
ser adotados pelas organizações, como modelos a serem atingidos; podem 
ser entendidos como norma/diretriz a ser seguida. […] são instrumentos de 
gestão essenciais ao controle e avaliação do desempenho das 
organizações e de seus processos, produtos e/ou serviços. Sem padrões 
não há como fazer comparação. 

 

Almeida (2005, p. 19) destaca que “padrões são considerados recursos 

importantes para o planejamento de serviços e para sua avaliação, podendo servir 

como guia tanto para a implantação de novas bibliotecas ou serviços de informação 

quanto para a melhoria dos existentes”. 

Para compreensão do que são indicadores de qualidade, parte-se da 

concepção de indicadores como variáveis, fundamentadas em diretrizes, que 

possibilitam a avaliação de algo, podendo ser uma “expressão (numérica, simbólica 

ou verbal) usada para caracterizar atividades (eventos, objetos, pessoas), em 

termos quantitativos e qualitativos, a fim de determinar o valor das atividades” (ISO, 

2014, p. 5, tradução nossa). 

Conceituar qualidade é algo complexo e subjetivo. Juran (1991 apud SILVA; 

RADOS, 2002, p. 201) enfatiza dois significados para qualidade: “a Qualidade 

consiste nas características do produto que vão ao encontro das necessidades dos 

clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto”, e “a 

qualidade é a ausência de falhas”. Na junção desses significados, o autor define 

qualidade como “adequação ao uso”. Portanto, partimos da compreensão de 

indicadores de qualidade como variáveis que possibilitam a avaliação da adequação 

ao uso. 

No caso das bibliotecas, que apresentam diversidade de produtos e serviços 

conforme sua tipologia (escolar, universitária, especializada, pública etc.), as 

diretrizes são, quando necessário, adequadas às especificidades de cada unidade, 

pois “[…] para se organizar uma biblioteca, é indispensável ainda considerar o tipo 
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da que se vai organizar, para que as diversas características sejam observadas" 

(PRADO, 1992, p. 9). 

Alguns exemplos dessas diretrizes são: norma ISO 11620, que estabelece 

indicadores de desempenho para bibliotecas (ISO, 2014) e as diretrizes da 

Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições (IFLA) sobre 

os serviços da biblioteca pública (IFLA, 2013). 

Têm-se outras diretrizes com ênfase na biblioteca escolar, a saber: 

Diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar (IFLA, 2016); Lei nº 12.244/2010 

(BRASIL, 2010); Resolução nº 199/2018 (CFB, 2018); Indicadores da Qualidade na 

Educação para o Ensino Fundamental (UNICEF et al., 2013), para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2009a) e para o Ensino Médio (UNICEF, 2018); Parâmetros para 

bibliotecas escolares (CAMPELLO, 2010, 2016). 

Para biblioteca universitária, são exemplos: Instrumentos de avaliação de 

cursos de graduação presencial e a distância para autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento (BRASIL, 2017a, 2017b); instrumentos de avaliação 

institucional externa presencial e a distância para credenciamento e 

recredenciamento (BRASIL, 2017c, 2017d); instrumento do Censo da Educação 

Superior (CENSUP)6; Modelo de avaliação para a biblioteca universitária (LUBISCO; 

VIEIRA, 2009). 

Considerando que os aspectos explanados nessas diretrizes devem ser 

incluídos no diagnóstico conforme as características da unidade informacional 

analisada, no caso das bibliotecas dos IFs, caracterizadas nas próximas seções 

desta pesquisa, é fundamental que se considere a pluralidade dos diversos níveis e 

modalidades de ensino dessas instituições, com funcionalidades de biblioteca 

escolar, universitária e especializada.  

 
6 Mais informações disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior 
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3 A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

 

A história da formação do trabalhador no Brasil teve início ainda no período 

colonial brasileiro (FONSECA, 1961; MENDES, 2005) e avançou conforme o 

desenvolvimento político, socioeconômico, cultural e tecnológico nacional. Contudo, 

é considerado do começo do século XX o marco do início do ensino 

profissionalizante no Brasil, quando o então presidente da República, Nilo Peçanha7, 

por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, cria, nas capitais dos 

estados brasileiros, 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, destinadas ao ensino 

profissional primário e gratuito (BRASIL, 1909, 2008a). 

Nos 110 anos que se sucederam, a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica — doravante denominada neste texto como Rede Federal— 

se consolidou, superando o caráter assistencialista e depreciativo presente em 

diversos normativos legais, que, por muito tempo, atribuíram ao ensino técnico 

profissionalizante a função de “[…] habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna 

com o indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir habitos de 

trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do 

crime [sic]” (BRASIL, 1909, p. 1, grifo nosso). 

Atualmente, o ensino da Rede Federal é referência nacional, atuando não só 

com a formação de técnicos, mas também com a de graduados, especialistas, 

mestres e doutores. Nessa trajetória, merecem destaque outros marcos temporais 

(BRASIL, 2008a, 2014): 

a) em 1927, o Congresso Nacional sanciona o Projeto de Fidélis Reis, que 

prevê o oferecimento obrigatório do ensino profissional no país; 

b) em 1937, foi promulgada a nova Constituição Brasileira, que tratou pela 

primeira vez do ensino técnico, profissional e industrial (BRASIL, 1937a). 

A Lei nº 378/1937 transformou as Escolas de Aprendizes e Artífices em 

Liceus Industriais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos 

e graus (BRASIL, 1937b); 

 
7 Em 2018, foi criada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC/MEC) a Plataforma Nilo Peçanha (PNP), que se destina à coleta, validação e 
disseminação das estatísticas oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, cujo nome homenageia o criador dessa Rede (BRASIL, 2018a). 
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c) em 1941, vigorou uma série de leis, conhecidas como a “Reforma 

Capanema”, que remodelaram todo o ensino no país: o ensino 

profissional passa a ser considerado de nível médio; o ingresso nas 

escolas industriais passa a depender de exames de admissão; os cursos 

são divididos em dois níveis: curso básico industrial, artesanal, de 

aprendizagem e de mestria, e o segundo, curso técnico industrial; 

d) em 1942, os Liceus deram lugar às Escolas Industriais e Técnicas, por 

meio do Decreto nº 4.127/1942, passando a oferecer a formação 

profissional em nível equivalente ao do secundário (BRASIL, 1942); 

e) em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em 

autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais; 

f) em 1968, a Lei nº 5.540/1968 permite a oferta de cursos superiores 

destinados à formação de Tecnólogos (BRASIL, 1968); 

g) em 1978, a Lei nº 6.545/1978 transformou três Escolas Técnicas Federais 

(Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs) (BRASIL, 1978); 

h) em 1994, a Lei nº 8.948/1994, que dispõe sobre a instituição do Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica, transforma, gradativamente, as 

Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais em 

CEFETs (BRASIL, 1994); 

i) em 1996, a Lei nº 9.394/1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) — dispõe sobre a educação profissional em capítulo 

próprio (BRASIL, 1996); 

j) em 1997, o Decreto nº 2.208/1997 regulamenta a educação profissional e 

cria o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) 

(BRASIL, 1997); 

k) em 2004, o Decreto nº 5.154/2004 permite a integração do ensino técnico 

de nível médio ao ensino médio (BRASIL, 2004a); 

l) em 2005, por meio da Lei nº 11.184/2005, o CEFET do Paraná se 

transforma na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, primeira 

universidade especializada nessa modalidade de ensino no Brasil 

(BRASIL, 2005a). Foi lançado o Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Tecnológica (BRASIL, 2005b); 
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m)  em 2006, foi instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) (BRASIL, 

2006a). Foi lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia8 (BRASIL, 2006b); 

n) em 2007, o Decreto nº 6.302/2007 instituiu o Programa Brasil 

Profissionalizado (BRASIL, 2007a); 

o) em 2008, foi lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos9 (BRASIL, 

2008b). A Lei nº 11.892/2008 instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, mediante a transformação e/ou 

integração das Escolas Técnicas Federais, das Escolas Agrotécnicas 

Federais e dos CEFETs (BRASIL, 2008c); 

p) em 2009, foi comemorado o Centenário da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica10; 

q) em 2011, a Lei nº 12.513/2011 instituiu o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) (BRASIL, 2011a). Foi 

lançado o Guia Pronatec de cursos de Formação Inicial e Continuada 

(FIC)11 (BRASIL, 2011b). 

Ao longo dessa trajetória, como elucidam Oliveira e Cóssio (2013), a Rede 

Federal sempre foi estratégica para o governo central na efetivação de políticas 

públicas da educação profissional. Diferentes cenários foram apresentados por 

distintas concepções governamentais no processo de expansão da rede — cuja 

linha do tempo é ilustrada na Figura 1— e, com isso, algumas transformações foram 

efetivadas em sua estrutura. 

Percebe-se, no entanto, que a essência dessas instituições permanece 

presente: “o oferecimento de cursos profissionalizantes que atendam as demandas 

do mercado, proporcionando para sociedade uma rede escolar de melhor qualidade, 

e que esteja formando profissionais que ocupem vagas de trabalho” (OLIVEIRA; 

CÓSSIO, 2013, p. 1585). 

 

 
8 Atualmente, fevereiro de 2020, está em vigência a 3ª edição desse catálogo (BRASIL, 2016a). 
9 Atualmente, fevereiro de 2020, está em vigência a 3ª edição desse catálogo (BRASIL, 2016b). 
10 Site: centenariorede.mec.gov.br 
11 Atualmente, fevereiro de 2020, está em vigência a 4ª edição desse guia (BRASIL, 2016c). 
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Figura 1 — Linha do tempo do processo de expansão de unidades da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados adaptados do Blog do Planalto (2010 apud MATTOS, 2013, 
p. 54-62), referentes aos números de 1909 a 2003, e do Censo Escolar12 de 2004 a 2018. 
Nota: *O Censo Escolar, que apresenta dados sobre a educação profissional brasileira desde 2001, 

informa a existência de 124 unidades em 2001 e 138 em 2002 e em 2003, enquanto que vários 
documentos do MEC sobre a educação profissional informam que, em 2002, havia 140 
unidades (BRASIL, 2008a, p. 5). Já a Plataforma Nilo Peçanha, que apresenta dados da Rede 
Federal de 2017 e 2018, informa que, em 2017, existiam 643 unidades e, em 2018, 647. Essa 
inconsistência numérica, provavelmente, deve-se, entre outros fatores, a coletas realizadas em 
períodos distintos do ano em cada pesquisa. 

 

Considerando o número de unidades de educação profissional nos anos 

apresentados na Figura 1, percebe-se um processo moroso de expansão no século 

XX e o início, na primeira década dos anos 2000, de um ritmo acelerado de 

crescimento. 

Um dos principais responsáveis pela grande ampliação na criação de 

instituições de educação profissional foi o Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Tecnológica, iniciado no final de 2005 (BRASIL, 2005b). Estruturado em 

três fases, o plano previu que, de 2006 a 2014, seriam criadas 400 novas unidades 

de educação profissional. Além do avanço numérico, esse projeto se dedicou à 

 
12 O Censo Escolar é o principal levantamento estatístico educacional brasileiro sobre educação 

básica. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), disponibiliza seus dados no endereço http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar 
(INEP, c2019).  
Na elaboração da Figura 1, foram consultadas todas as Sinopses Estatísticas da Educação Básica 
disponíveis, de 1995 a 2018 (http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica). 
Data da consulta: 5 maio 2019. 
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melhor distribuição espacial das unidades pelo território nacional, em um processo 

de interiorização da Rede Federal. 

Essa expansão ocorreu de diferentes formas nas macrorregiões brasileiras, 

e os critérios utilizados para escolha dos municípios variou conforme o MEC e as 

autarquias federais acumulavam experiência no processo. Na primeira fase, o 

objetivo era contemplar os estados em que não havia instituições da Rede Federal; 

na Fase 2, era atender os Arranjos Produtivos Locais (APLs)13; e, na Fase 3, os 

Territórios da Cidadania e os municípios do G10014 (SILVA, 2017). 

Abrangendo cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao 

ensino médio15; cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado; cursos 

de pós-graduação lato e stricto sensu, além de cursos FIC e para Educação de 

Jovens e Adultos (EJA); nas modalidades a distância e presencial; integrais ou 

matutinos, vespertinos e noturnos, a educação profissional e tecnológica (EPT) 

propicia dois dos direitos fundamentais do cidadão: 

 

[…] o direito à educação e o direito ao trabalho. Isso a coloca em uma 
posição privilegiada, conforme determina o Art. 227 da Constituição Federal, 
ao incluir o direito à “educação” e à “profissionalização” como dois dos 
direitos que devem ser garantidos “com absoluta prioridade” (BRASIL, 
c2018a, p. 1). 

 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, os cursos da EPT têm por finalidade “[…] proporcionar ao 

estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao 

exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-

tecnológicos, socio-históricos [sic] e culturais” (BRASIL, 2012, p. 2). 

Atualmente, a Rede Federal está presente em 578 municípios brasileiros, 

sendo formada por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), 2 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 23 Escolas Técnicas 

 
13 APLs “são aglomerações de empresas e empreendimentos, localizados em um mesmo território, 

que apresentam especialização produtiva, algum tipo de governança e mantêm vínculos de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: 
governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa” (BRASIL, 2018c, p. 
1). 

14 É o grupo dos municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, baixa receita per capita e alta 
vulnerabilidade socioeconômica (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, 2018). 

15 Nos cursos integrados ao ensino médio, o/a estudante cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo 
tempo em uma instituição da Rede Federal; nos cursos concomitantes, o/a estudante cursa o 
ensino médio em uma instituição tradicional e, no contra turno, cursa o ensino técnico em uma 
instituição da Rede Federal; já os cursos subsequentes ao ensino médio destinam-se a estudantes 
que já concluíram o ensino médio (BRASIL, 2002, p. 3). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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vinculadas às Universidades Federais, a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) e o Colégio Pedro II, cujos dados numéricos são detalhados na 

tabela a seguir, com representação das unidades da Rede Federal na Figura 2. 

 

Tabela 1 — Visão geral, em números, da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica - Brasil - ano base 2018 

  Total da 
Rede 

Federal 

38 
Institutos 
Federais 

23 Escolas 
Técnicas 

Vinculadas 

2  
CEFETs 

Colégio 
Pedro II 

Unidades 647 593 23 17 14 

Cursos 11.766 11.055 272 314 125 

Vagas 437.614 414.319 8.919 8.910 5.466 

Inscritos 1.822.510 1.691.604 29.101 62.785 39.020 

Matrículas/ 
Estudantes 

964.593 888.231 23.251 36.165 16.946 

Docentes 45.486 40.762 1.290 2.029 1.405 

TAE 35.273 32.250 741 1.292 990 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Plataforma Nilo Peçanha (2020). 
Nota: Na Plataforma Nilo Peçanha, não são disponibilizados dados da UTFPR. 
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Figura 2 — Distribuição das unidades da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica - Brasil - 2019 

 

Fonte: Brasil (c2019a). 

 

Dos 11.766 cursos ofertados pela Rede Federal em 2018, 10.146 (86,23%) 

são oferecidos na modalidade presencial e 1.620 (13,77%) na modalidade de ensino 

a distância. 

Quanto ao sexo e à faixa etária dos 964.593 estudantes matriculados em 

2018, 52,9% são do sexo masculino, sendo que 18,5% destes têm entre 15 e 19 

anos, a faixa etária mais expressiva na rede federal em ambos os sexos, com 16,7% 

do grupo feminino. Há também o registro de um pequeno percentual de estudantes 

de ambos os sexos menores de 14 anos (1,34%) e maiores de 60 anos (0,70%). 

A Rede Federal conta com 45.486 docentes, entre efetivos, temporários e 

substitutos, e 35.273 técnicos-administrativos em educação (TAE). Desses, 99,61% 

dos docentes possuem pós-graduação, que varia de especialização ao pós-
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doutorado, e 55,54% dos TAE têm esse nível de titulação, não havendo registro de 

TAE com pós-doutorado. 

Em suma, a EPT passou por muitas transformações e avanços, assumindo 

valor estratégico para o desenvolvimento nacional (BRASIL, 2008a, p. 7), 

especialmente com a criação dos Institutos Federais, caracterizados na subseção a 

seguir, que representam “[…] uma nova matriz institucional cujo potencial não 

encontra precedentes na história da educação brasileira. Sua capilaridade e 

interiorização criam a possibilidade de potencializar qualquer política pública 

educacional […]” (MINGHELLI, 2018, p. 163), considerando a existência de mais de 

590 unidades em todo o território nacional. 

 

3.1 Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 

Os Institutos Federais “são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino […]” (BRASIL, 

2008c, p. 1). 

“Possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar” (BRASIL, 

2008c, p. 1), e, “para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, 

avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os 

Institutos Federais são equiparados às universidades federais” (BRASIL, 2008c, p. 

1). 

Dentre suas finalidades e características, podemos destacar (BRASIL, 

2008c, p. 4): 

a) ofertar educação profissional e tecnológica, formando e qualificando 

cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional; 

b) promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior; 

c) realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico. 
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Pautado nessas finalidades, Canziani (2015) enfatiza a importância do 

expresso na alínea a: os IFs são fundamentais por atuarem na formação direta de 

mão de obra especializada e capacitação profissional, tendo como grande mérito a 

oferta, gratuita, de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e 

níveis de ensino. 

Já Pacheco (2008) destaca a organização pedagógica verticalizada, da 

educação básica à superior, indicada na alínea b, que permite que os docentes 

atuem em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem os espaços 

de aprendizagem, possibilitando o delineamento de trajetórias de formação que 

podem ir de um curso técnico integrado ao ensino médio ao doutorado. 

Para Schmidt (2010, p. 51), “Os Institutos devem promover um ensino 

verticalizado e integrado, no qual possam integrar a educação básica, profissional e 

superior como forma de otimizar a estrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão.” 

Dada sua presença geográfica nacional16, pluralidade de cursos e 

modalidades de ensino, os IFs lideram de forma absoluta a maior parte das 

estatísticas da Rede Federal, conforme a Tabela 1, com 91,65% das unidades (593), 

93,95% dos cursos ofertados (11.055), 94,67% das vagas (414.319) e 92,08% 

(888.231) das matrículas, considerando 2018 como ano base. 

Naturalmente, há proporcionalidade também no quadro de servidores dos 

IFs em relação aos números totais da Rede Federal, sendo dos IFs 89,61% dos 

docentes (40.762) e 91,42% dos TAE (32.250). 

Quanto ao sexo e à faixa etária dos 888.231 estudantes matriculados em 

2018 nos IFs, 52,4% são do sexo masculino, sendo que 35% destes têm entre 15 e 

19 anos, a faixa etária mais expressiva na rede federal em ambos os sexos, com 

35,2% do grupo feminino. Há também o registro de um pequeno percentual de 

estudantes de ambos os sexos menores de 14 anos (0,74%) e maiores de 60 anos 

(0,69%). 

Quanto à oferta de cursos, a Lei de criação dos IFs requer a garantia de no 

mínimo 50% das vagas para cursos técnicos e o mínimo de 20% para atender 

cursos de licenciatura. E para a criação dos cursos ofertados nos IFs, é necessário o 

 
16Os 38 IFs estão distribuídos pelos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Em sete estados há 

mais de um IF, quais sejam: Bahia (2), Goiás (2), Minas Gerais (5), Pernambuco (2), Rio de Janeiro 
(2), Rio Grande do Sul (3) e Santa Catarina (2). No Apêndice A, consta a distribuição das 593 
unidades dos IFs pelos estados brasileiros. 
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mapeamento das potencialidades no âmbito de atuação dos institutos, isto é, um 

estudo da região, que consiste na caracterização territorial local, contextualizando 

vocação predominante, empregabilidade, economia, escolaridade, mapeamento dos 

cursos já existentes na região e candidatos em potencial (BRASIL, 2008c, p. 4; 

IFCE, 2017, p. 3). 

Quanto à estrutura organizacional, os IFs estão estruturados nas seguintes 

unidades administrativas (BRASIL, 2013a, p. 10): 

a) Campus: voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, 

pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas 

específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial; 

b) Campus Avançado: vinculado administrativamente a um campus ou, em 

caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da 

educação profissional por meio de atividades de ensino e extensão 

circunscritas a áreas temáticas ou especializadas, prioritariamente por 

meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de formação inicial e 

continuada; 

c) Polo de Inovação: destinado ao atendimento de demandas das cadeias 

produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à 

formação profissional para os setores de base tecnológica; 

d) Polo de Educação a Distância: destinado à oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, que 

poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração 

pública, com o objetivo de expandir o atendimento às demandas por 

formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto 

Federal. 

Como destaca Pacheco (2008), a abrangência territorial dessa estrutura 

multicampi dos IFs possibilita intervenção nas regiões nas quais estão instalados, 

identificando problemas, necessidades e desenvolvendo soluções técnicas e 

tecnológicas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável com inclusão social, 

constituindo-se como um espaço fundamental para o desenvolvimento local e 

regional. 
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Em entrevista concedida em 2016 para a pesquisa de Silva (2017, p. 69), 

Marcelo Feres17 destacou os benefícios para o desenvolvimento local na 

implantação de um campus de um IF: 

 

Não é só a dimensão física, que por si só já tem impacto. A simples 
presença do Governo Federal dentro de um processo de interiorização da 
Rede Federal já é importante. Há a dimensão humana, pois o novo câmpus 
[sic] atrai profissionais bem qualificados que passam a morar nas cidades. E 
isso já começa a acontecer antes dos primeiros cursos serem ofertados. O 
processo de escolha dos cursos passou pelo diálogo, com audiências 
públicas. A expectativa que é gerada pelo novo câmpus já provoca impactos 
econômicos no aquecimento dos negócios da região. Com o funcionamento 
do câmpus outros resultados surgem, com a organização em rede. Os 
novos câmpus se beneficiam do aprendizado dos cursos mais antigos 
ofertados por escolas mais antigas. Os cursos de ensino médio integrado, 
quando oferecidos, passam a ser referência para outras escolas da cidade. 
A expectativa da oferta de cursos superiores pelos Institutos Federais 
possibilitam [sic] a fixação dos jovens na região. São benefícios indiretos. 
Muitas vezes um câmpus da rede é a única opção de ensino superior 
gratuito na região. 

 

Esse “território de abrangência das ações de um Instituto é, em resumo, a 

mesorregião onde se localiza, mas pode ir além dela quando se concebe sua 

atuação em rede”. (PACHECO, 2008, p. 15). No Ceará, por exemplo, o IFCE, 

apresentado na subseção a seguir, abrange as sete mesorregiões18 do estado, com 

unidades em 18 das 33 microrregiões19 que as integram. 

 

3.1.1 O Instituto Federal do Ceará (IFCE) 

 

O IFCE é “uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi especializada na oferta de: educação profissional e 

tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino […]” (IFCE, 2009, p. 5). Sua 

 
17 Marcelo Machado Feres atuou como Secretário da SETEC/MEC entre os anos de 2015 e 2016. 
18Mesorregião geográfica: “Área individualizada, em uma Unidade da Federação, que apresenta 

formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o processo 
social, como determinante, o quadro natural, como condicionante, e a rede de comunicação e de 
lugares, como elemento de articulação espacial. Estas três dimensões possibilitam que o espaço 
delimitado como mesorregião tenha uma identidade regional, que é uma realidade construída ao 
longo do tempo pela sociedade que aí se formou.” (IBGE, 2013, p. 151). 

19Microrregião geográfica: “Área definida como parte da mesorregião que apresenta 
especificidades, quanto à organização do espaço, o que não significa uniformidade de atributos, 
nem confere à microrregião autossuficiência e tampouco o caráter de ser única, devido a sua 
articulação a espaços maiores, quer mesorregiões, quer Unidades da Federação, ou mesmo a 
totalidade nacional. Essas especificidades referem-se a estruturas de produção diferenciadas - 
agropecuária, industrial, extrativa mineral ou pesca - as quais podem resultar da presença de 
elementos do quadro natural ou de relações sociais e econômicas particulares.” (IBGE, 2013, p. 
151). 
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história integra a criação da Rede Federal, quando, em 1909, foi instituída uma 

Escola de Aprendizes e Artífices na capital cearense, para o ensino profissional, 

primário e gratuito, cuja inauguração ocorreu em 25 de maio de 1910 (ESCOLA…, 

1910, p. 1). 

Em 1937, recebeu a denominação Liceu Industrial de Fortaleza; e, em 1941, 

de Liceu Industrial do Ceará, passando, em 1942, a se denominar Escola Industrial 

de Fortaleza. Em 1965, o nome da Instituição sofre nova mudança, passando a 

chamar-se Escola Industrial Federal do Ceará; e, em 1968, Escola Técnica Federal 

do Ceará (SANTOS, D., 2017, p. 22-24). 

Em 1994, a Lei nº 8.948/1994 transformou as Escolas Técnicas Federais em 

CEFETs, nascendo, portanto, com Decreto publicado em 1999, o Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Ceará (CEFET/CE) (IFCE, 2015c). E em 2004, através do 

Decreto nº 5.224/2004, o ensino foi estendido ao nível superior de graduação e de 

pós-graduação, e suas ações acadêmicas acrescidas das atividades de pesquisa e 

extensão (BRASIL, 2004b). 

Paralela à presença do ensino profissional em Fortaleza, no Sul do estado, 

na microrregião do Cariri cearense, foi criada uma Escola Agrotécnica na cidade de 

Crato, em 1954, voltada para o ensino agropecuário, passando para a denominação 

Colégio Agrícola do Crato em 1964, e, em 1979, transformando-se na Escola 

Agrotécnica Federal de Crato (IFCE, 2018a). Já no Centro-Sul cearense, na cidade 

de Iguatu, foi criado, em 1955, o Colégio de Economia Doméstica Rural Elza 

Barreto, tornando-se, em 1979, Escola Agrotécnica Federal de Iguatu (IFCE, 2013). 

Nas cidades de Cedro e Juazeiro do Norte, ainda no Centro-Sul e Sul 

cearenses, respectivamente, foram criadas, em 1995, por meio do Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UnEDs) da ainda denominada Escola Técnica Federal do Ceará 

(IFCE, 2016b; IFCE, 2018b). 

Na Fase II do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica, foram implantadas mais UnEDs no Ceará, vinculadas ao já 

denominado CEFET/CE. A primeira em Maracanaú, na mesorregião Metropolitana 

de Fortaleza, em 2007 (BRASIL, 2005b); as demais em Limoeiro do Norte, na 

mesorregião Jaguaribe; Quixadá e Crateús, na mesorregião Sertões Cearenses; 

Sobral e Acaraú, no Noroeste Cearense; e Canindé, na mesorregião Norte 

Cearense, criadas em 2008 (BRASIL, 2007b). 
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Em meio a esse processo de expansão, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008 cria o Instituto Federal do Ceará, mediante integração do CEFET — e suas 

UnEDs, que passariam à condição de campus — e das Escolas Agrotécnicas 

Federais de Crato e de Iguatu (BRASIL, 2008c). 

Uma semana depois, a Portaria nº 4, de 6 de janeiro de 2009, estabeleceu a 

relação dos 12 campi que passariam a compor o recém-criado IFCE, a saber: 

Fortaleza, Crato, Iguatu, Maracanaú, Cedro, Juazeiro do Norte, Acaraú, Canindé, 

Crateús, Limoeiro do Norte, Quixadá e Sobral (BRASIL, 2009b). 

Atualmente, presente em 33 cidades cearenses20, possui a seguinte 

estrutura organizacional, relacionada no Quadro 2 e ilustrada na Figura 3: 

 

Quadro 2 — Estrutura organizacional do Instituto Federal do Ceará, por ordem de 

criação - 2020 

Unidade Autorização de funcionamento 

Campus Fortaleza Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 

Campus Crato Decreto nº 22.470, de 20 de janeiro de 1947 

Campus Iguatu Portaria nº 299, de 23 de março de 1955 

Campus Cedro Portaria nº 511, de 8 setembro de 1995 

Campus Juazeiro do Norte Portaria nº 511, de 8 setembro de 1995 

Campus Maracanaú Portaria nº 2.027, de 28 de dezembro de 2006 

Campus Limoeiro do Norte Portaria nº 687, de 9 de junho de 2008 

Campus Quixadá Portaria nº 688, de 9 de junho de 2008 

Campus Sobral Portaria nº 689, de 9 de junho de 2008 

Reitoria Lei nº 11.982, de 29 de dezembro de 2008 

Campus Acaraú Portaria nº 373, de 29 de maio de 2010 

Campus Canindé Portaria nº 374, de 29 de maio de 2010 

Campus Crateús Portaria nº 375, de 29 de maio de 2010 

Campus Aracati Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Baturité Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Camocim Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

 
20 Dados referentes a fevereiro de 2020. 
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Campus Caucaia Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Jaguaribe Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Morada Nova Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Tabuleiro do Norte Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Tauá Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Tianguá Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Ubajara Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Umirim Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013 

Campus Avançado 
Guaramiranga 

Portaria nº 505, de 10 de junho de 2014 

Campus Avançado Jaguaruana Portaria nº 505, de 10 de junho de 2014 

Polo de Inovação Fortaleza21 Portaria nº 819, de 20 de agosto de 2015 

Campus Avançado Pecém Portaria nº 378, de 9 de maio de 2016 

Campus Boa Viagem Portaria nº 378, de 9 de maio de 2016 

Campus Horizonte Portaria nº 378, de 9 de maio de 2016 

Campus Itapipoca Portaria nº 378, de 9 de maio de 2016 

Campus Paracuru Portaria nº 378, de 9 de maio de 2016 

Campus Acopiara Portaria nº 1.569, de 20 de dezembro de 2017 

Campus Maranguape Portaria nº 1.569, de 20 de dezembro de 2017 

Campus Avançado Mombaça Portaria nº 598, de 22 de junho de 2018 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), com informações sobre as portarias solicitadas via Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), Protocolo 23480019041201938, 
disponibilizadas em 30 de agosto de 2019. 

 

O campus avançado de Mombaça está em construção, tendo iniciado oferta 

de cursos FIC em 2019.2, com atuação de servidores do campus de Iguatu, ao qual 

é vinculado, pois ainda não dispõe de quadro de servidores. Contudo, apesar de 

iniciadas algumas atividades, não dispomos de dados concretos para serem 

analisados nesta pesquisa, e, consequentemente, consideraremos, em vários 

aspectos, os dados de 32 campi, em vez de 33. 

 

 
21Com áreas de competências em Sistemas Embarcados e Mobilidade Digital, o Polo de Inovação do 

IFCE é um dos nove Polos da Rede Federal (BRASIL, c2019b). 
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Figura 3 — Distribuição dos campi do Instituto Federal do Ceará pelo estado - 2020 

 

Fonte: IFCE (2020). 

 

Toda essa estrutura está organizada de maneira a atender a missão e a 

visão do Instituto, seguindo os princípios estabelecidos em seus valores. Esses 

pilares estão apresentados a seguir (IFCE, 2018c, p. 89): 

 

Missão: Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e 
tecnológicos na busca de participar integralmente da formação do cidadão, 
tornando-a mais completa, visando a sua total inserção social, política, 
cultural e ética. 
 
Visão: Ser referência no ensino, pesquisa, extensão e inovação, visando à 
transformação social e o desenvolvimento regional. 
 
Valores: Nas suas atividades, o IFCE valorizará o compromisso ético com 
responsabilidade social, o respeito, a transparência, a excelência e a 
determinação em suas ações, em consonância com os preceitos básicos de 
cidadania e humanismo, com liberdade de expressão, com os sentimentos 
de solidariedade, com a cultura da inovação e com ideias fixas na 
sustentabilidade ambiental. 

 

Visando cumprir sua missão e visão e pautado em seus valores, o IFCE 

ofertou à sociedade, em 2018, 686 cursos, sendo 264 cursos de qualificação 

profissional, 226 cursos técnicos (62 integrados, 60 concomitantes e 104 

subsequentes), 169 cursos superiores de graduação (76 licenciaturas, 59 de 
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tecnologia e 34 bacharelados) e 27 de pós-graduação lato e stricto sensu (23 

especializações e 4 mestrados22). Destes cursos, 26 foram ofertados na modalidade 

a distância23. 

Com 51.413 discentes matriculados nesses cursos, 1.846 docentes 

compõem o quadro de servidores efetivos, substitutos e temporários e 1.595 são 

servidores técnico-administrativos24, destes 46 são bibliotecários, que atuam nas 

bibliotecas de 29 dos 33 campi do instituto25e na Reitoria. Compõem também as 

equipes das bibliotecas 59 auxiliares de biblioteca, além de auxiliares e assistentes 

em administração. 

Com esses números, o IFCE se destaca entre as instituições da Rede 

Federal, sendo o Instituto com a maior quantidade de matrículas ativas, isto é, o 

maior número de alunos; a segunda maior quantidade de inscritos e de unidades; a 

terceira maior quantidade de cursos ofertados e a quarta maior quantidade de 

vagas, sendo, portanto, na área de ensino, uma instituição de referência para a 

Rede Federal (IFCE, 2019a, p. 12-14). 

O IFCE e os demais IFs, assim como a Rede Federal como um todo, 

passaram por muitas transformações em toda sua história, sejam relacionadas à 

nomenclatura, sejam relacionadas a funções e objetivos, e, naturalmente, o mesmo 

ocorreu com as bibliotecas dessas instituições. Na seção a seguir, conheceremos 

alguns aspectos que envolvem essas bibliotecas. 

 

  

 
22O IFCE, em parceria com 4 universidades federais, também oferta 2 mestrados e 3 doutorados para 

a capacitação dos servidores do Instituto. 
23 Dados disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha, acessados em 11 fev. 2020. 
24 Dados disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha, acessados em 11 fev. 2020. 
25 Os campi de Guaramiranga, Jaguaruana, Pecém e Mombaça não têm bibliotecário. 
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4 BIBLIOTECAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

A história das bibliotecas dos IFs acompanha as mudanças da Rede 

Federal. Enquanto Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Federais, as 

bibliotecas tinham características, basicamente, de bibliotecas escolares. Com o 

ensino estendido ao ensino superior nos CEFETs, as bibliotecas passaram a 

apresentar também características de universitárias (SANTOS, M., 2017), ampliando 

seu público e a demanda por produtos e serviços. 

Com a transformação dos CEFETs em IFs e a consequente oferta de cursos 

em vários níveis e modalidades, além da equiparação às universidades, devendo 

atuar na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, as bibliotecas do IFs passaram a 

atender um público diversificado: discentes e docentes dos cursos ofertados nos 

institutos — podendo ser cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes 

ao ensino médio; cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado; cursos 

de pós-graduação lato e stricto sensu, além de cursos FIC e EJA —; servidores e 

público externo da instituição. 

Isso tornou complexa a classificação das bibliotecas dos IFs em uma das 

tipologias utilizadas na literatura biblioteconômica, cuja denominação se dá 

conforme os perfis dos usuários público-alvo da biblioteca e/ou sua finalidade. 

 

4.1 Tipologia 

 

Fonseca (2007) apresenta seis categorias de bibliotecas, conforme as faixas 

etárias e/ou os tipos de usuários: 

 

Quadro 3 — Tipos de bibliotecas de acordo com faixas etárias e/ou tipos de usuários 

Categoria Público-alvo 

Biblioteca infantil crianças 

Biblioteca escolar estudantes e professores/funcionários de escolas de ensino 
fundamental e médio 

Biblioteca 
universitária 

estudantes e professores/funcionários de instituições de ensino 
superior 

Biblioteca “refere-se tanto à especialização das coleções como à tipologia 
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especializada dos usuários, podendo estes serem agrupados entre 
pesquisadores altamente diferenciados ou deficientes físicos, 
prisioneiros e hospitalizados etc.” (FONSECA, 2007, p. 53) 

Biblioteca 
nacional 

usuários “qualificados”, com interesse nos produtos e serviços 
específicos de uma biblioteca nacional* 

Biblioteca pública todos os segmentos da sociedade 

Fonte: Elaborado pela autora, baseada nas informações de Fonseca (2007, p. 51-56). 
Nota: * “[…] objetivos básicos de uma biblioteca nacional: a) reunir, preservar e difundir a 

documentação bibliográfica e audiovisual produzida no território nacional (ela se vale, para 
reunir, do chamado depósito legal e para difundir da bibliografia nacional corrente; b) reunir o 
que em qualquer parte se publica a respeito da nação; c) coordenar a permuta nacional e 
internacional de publicações; d) coordenar programas nacionais de aquisição de publicações 
estrangeiras; e) coordenar a rede nacional de bibliotecas; f) manter catálogo coletivo nacional 
de livros e periódicos.” (FONSECA, 2007, p. 54). 

 

Silva e Araujo (2003), por sua vez, apresentam os tipos de biblioteca 

segundo sua finalidade: 

 

Quadro 4 — Tipos de bibliotecas de acordo com sua finalidade 

Categoria Finalidade 

Biblioteca 
infantil 

Destinadas à recreação, podendo proporcionar atividades como: 
clube de leitura, escolinhas de arte, exposições, dramatizações, 
hora do conto, contação de histórias, entre outras. 

Biblioteca 
escolar 

Fornecer material bibliográfico necessário às atividades de 
professores e alunos de uma escola. Deve estar intimamente 
relacionada com a escola, para funcionar como verdadeiro 
complemento das atividades realizadas em classe, desempenhando 
importante papel na formação de leitores. 

Biblioteca 
universitária 

Atender às necessidades de estudo, consulta e pesquisa de 
professores e alunos universitários. Segundo a organização das 
coleções, podem ser centralizadas ou descentralizadas. 

Biblioteca 
especializada 

Atender a um grupo restrito de usuários, reunindo e divulgando 
documentos de um campo específico do conhecimento. Podem ser 
subordinadas a uma entidade científica e de pesquisa, a uma 
empresa industrial ou comercial, ou mesmo a um serviço público 
especializado. 

Biblioteca 
nacional 

Preservar a memória nacional, isto é, à produção bibliográfica e 
documental de uma nação. 

Biblioteca 
pública 

Atender às necessidades de estudo, consulta e recreação de 
determinada comunidade, independente de classe social, cor, 
religião ou profissão. Quanto à entidade mantenedora, podem ser 
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federais, estaduais ou municipais. 

Biblioteca 
especial* 

Atender a uma categoria especial de usuários, por exemplo, 
deficientes visuais. Nesse caso, seu acervo deve ser sonoro ou em 
suporte papel com escrita em Braille, ou com escrita em tipos 
maiores. 

Fonte: Elaborado pela autora, com as informações de Silva e Araujo (2003, p. 26-28). 
Nota: *A categoria Biblioteca especial acrescida por Silva e Araujo (2003) é classificada por Fonseca 

(2007) como Biblioteca especializada. 

 

Considerando essas tipologias, os usuários e as finalidades das bibliotecas 

dos IFs nos permitem classificá-las como: 

a) biblioteca escolar: pois fornecem material bibliográfico necessário e/ou 

complementar às atividades de estudantes e professores/funcionários do 

ensino médio, desempenhando importante papel na formação de leitores 

e no fomento à prática da leitura; 

b) biblioteca universitária: pois atendem as necessidades de ensino, 

pesquisa e extensão de estudantes e professores/funcionários do ensino 

superior, devendo disponibilizar as bibliografias básica e complementar 

dos cursos superiores ofertados nos IFs, conforme os níveis (graduação 

ou pós-graduação) e as modalidades (presencial ou a distância) de 

ensino; 

c) biblioteca especializada: pois atendem a cursos, na maior parte das 

vezes, dentro de um mesmo eixo tecnológico ou de uma área do 

conhecimento, criados conforme as demandas socioeconômicas de sua 

região, disponibilizando, portanto, um acervo especializado. 

É possível identificar também algumas características de biblioteca pública, 

por atenderem estudantes e participantes das atividades de extensão26, dos cursos 

FIC27 e dos cursos da EJA28, que atuam com todos os segmentos da sociedade, e 

integrar uma instituição federal pública. 

 
26No Manual de Extensão do IFCE, define-se extensão como: “um processo educativo, cultural e 

científico que articula ensino e pesquisa de forma indissociável, viabilizando uma relação 
transformadora entre a instituição de ensino superior (IES) e a sociedade. [...] fazer extensão é 
estender o conhecimento acadêmico para além dos muros da instituição de ensino, alcançando a 
comunidade externa. Comunidade da qual a instituição recebe influência social e cultural, 
comumente mantendo proximidade geográfica.” (IFCE, 2016c, p. 15, grifo nosso). 

27“A formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional são organizadas para preparar 
para a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no 
mundo do trabalho. Isso inclui cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização 
profissional de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade. Abrange cursos especiais, de livre 
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Ao analisar a literatura referente às bibliotecas dos IFs, disponível em texto 

completo e produzida entre os anos 2009 e 2016, em periódicos e anais de eventos 

profissionais e científicos da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, M. 

Santos (2017) identificou que, das 102 produções analisadas, somente 48 indicaram 

uma nomenclatura relacionada à tipologia de bibliotecas como palavra-chave, e, 

dessas, 15 utilizaram biblioteca escolar, 9 adotaram biblioteca universitária, 1 utilizou 

biblioteca pública e 1 utilizou biblioteca especializada como palavra-chave. 

Alguns autores entendem que essas bibliotecas apresentam uma nova 

identidade, e, consequentemente, devem integrar uma nova tipologia de biblioteca, 

mas também há divergências quanto a essa nova nomenclatura, conforme o Quadro 

a seguir. 

 

Quadro 5 — Nomenclaturas atribuídas às Bibliotecas de Institutos Federais29 

Nomenclatura Pesquisa Justificativa 

Biblioteca 
tecnológica 

Moutinho 
e Lustosa 

(2011) 

Não apresenta uma justificativa para utilização 
dessa terminologia. 

Biblioteca mista Oliveira e 
Firme 

(2013)* 

“Podemos dizer que a biblioteca em estudo, no 
momento da pesquisa, se enquadrava como uma 
biblioteca mista, pois abrangia tanto uma 
comunidade de nível médio e técnico quanto uma 
universitária de nível de graduação e pós-
graduação.” (OLIVEIRA; FIRME, 2013, p. 83). 

Unidade de 
Informação 
Técnico-científica 

Oliveira 
G. (2013) 

“[…] vemos uma aproximação das bibliotecas dos 
Institutos Federais com as bibliotecas escolares e 
com as bibliotecas universitárias. […] Dessa forma, 
optamos por nomear essas bibliotecas, no âmbito 
de nossa pesquisa, de unidades de informação 
técnico-científica (UITC), já que o ensino técnico e 
superior em conjunto com as atividades de pesquisa 
e extensão fazem parte do foco dessas unidades” 

 

oferta, abertos à comunidade, além de cursos de qualificação profissional integrados aos 
itinerários formativos do sistema educacional.” (BRASIL, c2018b, p. 1, grifo nosso). 

28A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade apropriada. Os cursos de ensino 
fundamental são para estudantes a partir de 15 anos; e os do ensino médio, para estudantes a partir 
de 18 anos (BRASIL, 1996). 

29Não é objetivo desta pesquisa um levantamento exaustivo das nomenclaturas atribuídas às 
bibliotecas dos IFs, portanto não se descarta a possibilidade de existirem outras terminologias não 
apresentadas neste quadro. As pesquisas ora citadas foram identificadas no processo de leitura 
para elaboração do referencial teórico desta dissertação. 
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(OLIVEIRA, G., 2013, p. 85). 

Biblioteca 
multinível** 

Moutinho 
(2014) 

"Com essa grande quantidade de cursos e 
modalidades, surge uma instituição ímpar em nosso 
país, uma instituição multinível e multimodal, sendo 
necessária uma classificação para o tipo de 
biblioteca que essa instituição possui, a que 
classificaremos como bibliotecas multiníveis, pois 
atende a usuários de vários níveis de ensino." 
(MOUTINHO, 2014, p. 71). 

Biblioteca 
técnico-
acadêmica 

Teixeira 
(2015) 

“Nesse trabalho, optou-se por chamá-las de 
‘bibliotecas técnico-acadêmicas’ por entender que 
se adequa melhor ao papel desempenhado por 
essa instituição, uma vez que oferecem cursos 
desde o ensino médio-técnico até a pós-graduação, 
atuando no suporte ao ensino técnico e superior, 
além da pesquisa e extensão.” (TEIXEIRA, 2015, p. 
72). 

Biblioteca híbrida Santos 
(2016) 

“No que tange às bibliotecas localizadas nos campi 
[dos Institutos Federais] após a criação da lei 
anteriormente citada, elas se tornaram híbridas, pois 
são categorizadas como escolares, universitárias e 
especializadas, simultaneamente.” (SANTOS, 2016, 
p. 11). 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
Notas: *As autoras se baseiam no conceito formulado por Mattos e Pinheiro (2006, p. 180) ao 

estudarem as bibliotecas de escolas da rede privada de ensino básico de Santa Catarina que 
passaram a ofertar o ensino superior: “A biblioteca mista é uma união da biblioteca escolar e 
da universitária, tendo como público os alunos de educação infantil, ensinos fundamental, 
médio e superior, docentes e funcionários da instituição. Seu objetivo principal é dar suporte 
ao que é proposto no projeto político pedagógico da instituição, abrigando acervo, produtos e 
serviços em um mesmo local, originariamente o da biblioteca escolar ali existente”. 
**Almeida (2015, p. 45) considera essa terminologia como a mais completa e abrangente para 
as bibliotecas dos IFs e elaborou um conceito da finalidade desse novo tipo de biblioteca: 
“Atender às necessidades de estudo, consulta e pesquisa de professores, servidores técnico-
administrativos e alunos em nível profissionalizante, médio, técnico, superior de graduação e 
pós-graduação (lato e stricto sensu). Segundo a organização das coleções, assemelham-se 
às universitárias, podendo ser centralizadas ou descentralizadas. São, por exemplo, as 
bibliotecas das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica no Brasil.” 

 

Para M. Santos (2017), essa ausência de uma nomenclatura específica para 

denominá-las quanto à sua tipologia e a consequente falta de clareza sobre em qual 

tipo as bibliotecas dos IFs se enquadram podem interferir no desenvolvimento de 

produtos e serviços ofertados por elas e no processo de registro e recuperação da 

produção científica sobre elas. 
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Diante da atual falta de consenso entre os profissionais da área sobre qual 

seria a denominação mais adequada para as bibliotecas dos IFs (ALMEIDA; 

FREIRE, 2018), consideramos que a terminologia Biblioteca Multinível (MOUTINHO, 

2014) é o que melhor atende às características dessas bibliotecas e a adotaremos 

neste estudo. 

 

4.2 Estrutura 

 

Em resposta à solicitação de M. Santos (2017), enviada ao MEC via e-SIC30, 

sobre a existência de uma instrução normativa que estabeleça critérios e requisitos 

sobre estrutura física, composição do acervo, recursos humanos, serviços e 

funcionamento adequado para as bibliotecas das instituições da Rede Federal, o 

então secretário da SETEC/MEC, Carlos Artur de Carvalho, informou: 

 

[…] não compete à SETEC/MEC ou ao Ministério da Educação expedir 
normativo estabelecendo critérios e requisitos sobre estrutura física, 
composição do acervo, recursos humanos, serviços e funcionamento 
adequado para as Bibliotecas das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, competindo a cada Instituto 
Federal disciplinar a matéria no âmbito da autonomia que lhe foi conferida 
pelo art. 1º, parágrafo único31, da Lei nº 11,892, de 29 de dezembro de 2008 
[…] (CARVALHO, 2016 apud SANTOS, M., 2017, p. 148). 

 

Diante disso, M. Santos (2017, p. 61-75) analisou os principais atos 

normativos referentes à EPT no Brasil e os Planos de Desenvolvimento Institucional 

(PDIs) dos IFs, para identificar como a biblioteca está contemplada nesses 

documentos. Eis os resultados: 

a) a biblioteca nos atos normativos da EPT:  

— somente a partir do Decreto nº 5.773/2006 há menção sobre a 

biblioteca. No Art. 16, sobre o que deve constar no PDI da IES, indica-

se a biblioteca no inciso sobre infraestrutura física e instalações 

acadêmicas: 

  

a) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos e 
científicos e assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e 

 
30 Protocolo 23480008166201690, respondida em 10 de junho de 2016. 
31“Parágrafo único. As instituições mencionadas nos incisos I, II, III e V do caput possuem natureza 

jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-
pedagógica e disciplinar.” (BRASIL, 2008c, p. 1).  
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enciclopédias, formas de atualização e expansão, identificando sua 
correlação pedagógica com os cursos e programas previstos; vídeos, DVD, 
CD, CD-ROMS e assinaturas eletrônicas; espaço físico para estudos e 
horário de funcionamento, pessoal técnico administrativo e serviços 
oferecidos (BRASIL, 2006c, p. 7); 

 

Esse decreto foi revogado pelo Decreto nº 9.235/2017, que apresenta o 

texto reformulado sobre a biblioteca: 

 

1. acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos 
acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia; 
2. formas de atualização e expansão, identificada sua correlação 
pedagógica com os cursos e programas previstos; e 
3. espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnico-
administrativo e serviços oferecidos (BRASIL, 2017e, p. 4).  

 

— em 2006, foi lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia; e, em 2008, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Em 

ambos os documentos, na infraestrutura recomendada para os 

cursos, indica-se a biblioteca com acervo específico e atualizado 

(BRASIL, 2006b; BRASIL, 2008b). 

b) a biblioteca nos PDIs32 dos 38 IFs (conforme os indicativos prescritos no 

Decreto nº 9.235/2017): 

— quanto à composição do acervo: 30 Institutos a apresentaram, seguida 

do quantitativo de títulos e exemplares, sendo livros e periódicos o 

tipo de material comum a todas as bibliotecas; 

— quanto à forma de expansão e atualização do acervo: dos 38 IFs, 24 

apresentaram em seus PDIs diretrizes para expansão e atualização 

do acervo e, dentre eles, seis Institutos (IFB, IFES, IFPR, IFFAR e 

IFRO) possuem Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC) 

estabelecida; quatro Institutos (IFMG, IFSULDEMINAS, IFC, IF 

SUDESTE MG) afirmam que a PDC de suas bibliotecas está em 

construção; 

— quanto ao espaço físico para estudos: apenas 14 indicaram a sua 

existência; 25 Institutos apresentaram o espaço total da biblioteca, 

estando algumas instaladas, provisoriamente, em espaços de 40m², 

 
32 O PDI, elaborado para um período de cinco anos, é o documento que identifica a IES, no que diz 

respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que 
orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve 
e/ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2007c, p. 1). 
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como acontece no IFAC, mas também em estruturas adequadas de 

3.000m² como no IFB. 

— quanto ao horário de funcionamento: entre 7h e 23h e, aos sábados, 

entre 8h e 18h, variando de acordo com a demanda de cada campus; 

— quanto ao pessoal técnico-administrativo: 20 Institutos mencionaram a 

existência de pessoal técnico administrativo; 6 institutos afirmam ter 

bibliotecário em todas as bibliotecas (IFAL, IFB, IFRN, IFRS, IFRO, 

IFCatarinense); 10 institutos não possuem bibliotecários em todas as 

bibliotecas; 22 não especificaram; 

— quanto aos serviços oferecidos: 14 institutos citaram os serviços 

oferecidos por suas bibliotecas (IFAL, IFB, IFES, IFG, IFMG, IFTM, 

IFPI, IFPR, IFRS, IFSUL, IFRO, IFC, IFS, IFTO). O IFSP apresentou 

apenas os serviços da biblioteca do Campus Hortolândia. 

 
4.3 Serviços 

 

Ao analisar os PDIs e os Regimentos dos Sistemas de Bibliotecas dos IFs, 

M. Santos (2017, p. 72) identificou 30 tipos de serviços oferecidos pelas bibliotecas 

dos IFs, conforme relação a seguir: 

a) acesso à base de dados; 

b) acesso à ABNT33 Coleção; 

c) acesso ao Portal de Periódicos Capes; 

d) alerta de novas aquisições; 

e) auxílio à compreensão e utilização das normas da ABNT de informação e 

documentação; 

f) catálogo on-line; 

g) computadores com acesso à internet; 

h) Comutação Bibliográfica (COMUT); 

i) consulta local; 

j) consulta local para usuário externo; 

k) Disseminação Seletiva da Informação (DSI); 

l) elaboração de ficha catalográfica; 

m)  empréstimo de tablets; 

 
33 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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n) empréstimo domiciliar; 

o) empréstimo entre bibliotecas do mesmo instituto; 

p) empréstimo entre bibliotecas de outras instituições; 

q) espaço para estudo em grupo; 

r) espaço para estudo individual; 

s) espaço para exposições e eventos culturais; 

t) levantamento bibliográfico; 

u) normalização de publicações oficiais do campus; 

v) orientação à pesquisa; 

w) orientação e treinamento de usuário para o uso da biblioteca; 

x) participação em programas e projetos inter e transdisciplinares do 

campus; 

y) planejamento e execução de eventos culturais; 

z) renovação; 

aa) renovação on-line; 

bb) reserva; 

cc) reserva on-line; 

dd) treinamento de usuário para o uso do Portal de Periódicos Capes. 

 

4.4 O Sistema de Bibliotecas do IFCE 

 

As bibliotecas dos 3234 campi do IFCE integram e são subordinadas 

tecnicamente ao Sistema de Bibliotecas do IFCE (SIBI)35, criado em 2015, vinculado 

e coordenado pelo Departamento de Bibliotecas da Pró-reitoria de Ensino (PROEN), 

cujo objetivo é unificar, integrar e padronizar as atividades dessas bibliotecas (IFCE, 

2015a, 2015b). 

Essas unidades de informação são regidas pelo Regimento Geral do IFCE 

(IFCE, 2016a), pelo Regimento Interno dos campi do IFCE, pelo Regimento Interno 

do Sistema de Bibliotecas (IFCE, 2015b) e pelas demais normas da instituição. Tais 

instrumentos apresentam os objetivos, as competências e as atribuições das 

bibliotecas do IFCE, que, em essência, são responsáveis por promover “o acesso, a 

 
34O Campus Avançado de Mombaça não está incluso nesta seção, pois a Biblioteca ainda não foi 

construída. 
35Site: https://ifce.edu.br/proen/bibliotecas 
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disseminação e o uso da informação como apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão 

[…]” desenvolvidos no Instituto (IFCE, 2015b, p. 1). 

O SIBI IFCE objetiva unificar, integrar e padronizar as atividades das 

bibliotecas do IFCE. Destacamos a seguir algumas competências gerenciais do 

Departamento de Bibliotecas (IFCE, 2015b, p. 1-2): 

a) coordenar a elaboração de normas, regulamentos e manuais de serviço 

do Sistema de Bibliotecas, bem como fiscalizar os cumprimentos desses; 

b) avaliar e acompanhar o desempenho das bibliotecas do SIBI; 

c) propor programas de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico-

administrativo lotado nas bibliotecas do IFCE; 

d) auxiliar na elaboração de instrumentos de planejamento estratégico da 

Instituição, no que concerne ao eixo ensino, pesquisa e extensão; 

e) gerenciar, funcionalmente, as Coordenações de Biblioteca dos campi; 

f) assessorar e opinar nas questões estabelecidas pelos órgãos 

competentes, relativas à infraestrutura das bibliotecas do SIBI, no que 

concerne à acessibilidade, segurança, ergonomia, infraestrutura, 

mobiliários, equipamentos e conforto ambiental. 

Já às Bibliotecas do SIBI compete, entre outras coisas (IFCE, 2015b, p. 3): 

a) exercer a função gerencial através do desenvolvimento das funções de: 

planejar, organizar, coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar todas 

as ações inerentes ao funcionamento das Bibliotecas, em observância às 

diretrizes do Departamento de Bibliotecas; 

b) atuar em consonância com os demais órgãos e comunidade do IFCE, no 

sentido de subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

c) atuar em consonância com os demais órgãos e comunidade do IFCE, no 

sentido de subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse contexto, considerando que as bibliotecas do SIBI não são órgãos 

isolados, mas que integram uma instituição maior, o IFCE, é necessário conhecer os 

documentos gerenciais do Instituto e a presença/participação do SIBI neles, o que 

será feito na subseção a seguir. 
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4.4.1 As bibliotecas nos documentos institucionais do IFCE 

 

No site do IFCE é possível acessar os seguintes documentos institucionais:  

a) relatório de gestão; 

b) relatório de auditoria anual de contas; 

c) Plano Anual de Ações (PAA); 
d) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

e) Regimento Geral; 

f) estatuto; 

g) Regulamento da Organização Didática (ROD); 

h) Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI); 

i) plano de integridade. 

O relatório de auditoria anual de contas, o estatuto e o plano de integridade 

do IFCE — alíneas b, f e i, respectivamente — não apresentam nenhuma 

informação sobre as bibliotecas do Instituto.36 Os demais documentos trazem alguns 

aspectos sobre as bibliotecas, que estão detalhados nas seções a seguir. 

Faz-se necessário destacar que esses documentos são importantes 

ferramentas de gestão e planejamento em uma instituição, contudo a presença — ou 

a ausência, o que requer avaliação e revisão — da biblioteca nesses documentos 

não a exime da responsabilidade de elaborar um planejamento próprio. 

 

4.4.1.1 Relatório de gestão do IFCE 

 

Publicado anualmente, o relatório de gestão apresenta a prestação de 

contas do Instituto. O relatório referente ao exercício de 2018 não traz informações 

específicas sobre a biblioteca, citando-a apenas uma vez, na seção 5.4.6, Principais 

desafios e ações futuras, em que faz referências às metas do PDI vigente, indicando 

que há a “elaboração de projetos-padrão para ambientes estruturantes (biblioteca, 

ginásios poliesportivos e restaurantes acadêmicos)” (IFCE, 2019a, p. 131, grifo 

nosso). 

 
36Para identificar se as bibliotecas estão citadas nesses documentos, buscou-se os seguintes termos: 

biblioteca, livro, acervo, e bibliografia. 
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Na seção 5, faz-se uma observação sobre aquisição de acervo bibliográfico, 

mas não há um detalhamento dos valores destinados a essa aquisição: 

 
Em 2018 […] não se permitiu a alocação de recursos para investimentos, 
fazendo com que o órgão remanejasse recursos de custeio para atender a 
despesas com investimentos inadiáveis (aquisição de acervo 
bibliográfico, adaptação de ambientes para o ensino, criação de áreas de 
convivência, entre outras) (IFCE, 2019a, p. 99, grifo nosso). 

 

4.4.1.2 Plano Anual de Ações do IFCE 

 

O PAA é elaborado por campus e apresenta o planejamento de curto prazo 

das ações institucionais a serem realizadas pelos diversos setores do IFCE com 

vistas ao alcance das metas definidas no PDI. 

Ao analisar os PAA de 2019 dos 32 campi do IFCE, identificamos que 

apenas 13 campi apresentam ações relacionadas às bibliotecas, são os de: 

Acopiara, Aracati, Pecém, Boa Viagem, Canindé, Cedro, Crateús, Maranguape, 

Sobral, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Ubajara e Umirim. 

Das 19 ações relacionadas às bibliotecas planejadas por esses campi, 12 

são para aquisição de acervo bibliográfico, propostas por nove campi, porém, 

apenas quatro campi indicaram os valores dessas aquisições, que variou entre R$ 

20.000 e R$ 50.000,00. Essas aquisições estão vinculadas à criação de cursos ou à 

ampliação do acervo para melhoria dos indicadores de qualidade de cursos já 

existentes. 

O Campus de Aracati apresentou como ação a divisão do andar superior da 

biblioteca em salas, porém não especificou quais funcionalidades seriam dadas a 

essas salas. O Campus Avançado do Pecém, por sua vez, planejou incentivar o uso 

da biblioteca como espaço de estudo e de pesquisa a fim de melhorar o índice de 

reprovação dos estudantes. Umirim indicou como ação a construção da Biblioteca, 

pois funciona em um espaço provisório de apenas 60m². 

Para redução da evasão discente, os campi de Canindé, Tianguá e Ubajara 

planejam disponibilizar bibliotecas com estruturas e serviços mais convidativos, com 

foco no estudo individual e coletivo, mas não há detalhamento de como isso será 

feito. Já o Campus de Cedro propôs revitalizar espaços de “leitura, interação e 

jogos”, com a arrecadação de jogos e revistas em quadrinhos para a formação do 

acervo do espaço. 
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No Apêndice B, há a descrição dessas ações, com a indicação das metas e 

dos objetivos aos quais estão vinculadas. 

 

4.4.1.3 Plano de Desenvolvimento Institucional do IFCE 

 

O PDI vigente do IFCE foi publicado em novembro de 2018 e apresenta os 

temas estratégicos, os objetivos estratégicos, os indicadores de desempenho, as 

metas e os projetos estratégicos a serem implementados durante o período de 2019 

a 2023 no IFCE (IFCE, 2018c). 

No painel de indicadores de desempenho e metas para 2023, é prevista a 

implantação de 10 bibliotecas padrão como meta do indicador Implantação dos 

ambientes estruturantes, sob a responsabilidade da Pró-reitoria de Administração e 

Planejamento (PROAP) e dos campi. Contudo, não há a especificação de quais 

campi serão contemplados e o que seria essa “biblioteca padrão” (IFCE, 2018c, p. 

97). 

No portfólio de projetos estratégicos, cita-se o projeto Biblioteca Viva, a ser 

realizado em 2020, sob a responsabilidade da Assessoria de Relações 

Internacionais (ARINTER). Não há nenhuma descrição sobre esse projeto, nem o 

motivo de a responsável por sua execução ser a ARINTER. 

Na seção sobre a infraestrutura física do IFCE, há uma subseção sobre as 

bibliotecas, que traz informações sobre espaço físico, horário de funcionamento, 

acervo e suas formas de atualização e expansão e pessoal técnico-administrativo 

dessas bibliotecas. 

Por fim, na seção sobre as necessidades de expansão de sua infraestrutura, 

os campi de Acaraú e Jaguaruana indicaram que pretendem ampliar sua biblioteca 

no período de vigência do PDI. Não constando no PDI detalhamento dessa 

ampliação (IFCE, 2018c, p. 242). 

 
4.4.1.4 Regimento Geral 

 

O Regimento Geral do IFCE (IFCE, 2016a) indica a existência do 

Departamento de Bibliotecas, apresentando sua vinculação, seu objetivo e suas 

atribuições, conforme estabelecido no Regimento Interno do SIBI (IFCE, 2015b). 
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4.4.1.5 Regulamento da Organização Didática 

 

O ROD do IFCE objetiva tornar homogêneas as atividades acadêmicas em 

todos os campi e auxiliar o funcionamento da administração institucional, e 

estabelece que (IFCE, 2015d): 

a) o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deve contemplar em sua 

infraestrutura mínima a biblioteca; 

b) o Programa de Unidade Didática (PUD) dos PPCs deve conter 

bibliografia básica e complementar; 

c) cita alguns casos em que é necessário solicitar a declaração de 

quitação de débitos (nada consta) emitida pela biblioteca do campus; 

d) assegura que é direito dos docentes utilizar a biblioteca, sendo seu 

dever cumprir o regulamento do sistema de bibliotecas do IFCE; 

e) assegura que é direito dos discentes utilizar a biblioteca, usufruindo de 

franco acesso à internet nos terminais de computadores desta, sendo 

seu dever cumprir o regulamento do sistema de bibliotecas do IFCE. E 

estabelece que é proibido realizar o acesso a sites pornográficos ou 

fazer parte desse tipo de ação por meio dos terminais de 

computadores do IFCE, incluídos os da biblioteca. 

 

4.4.1.6 Projeto Político-Pedagógico Institucional 

 

O PPI detalha as políticas pedagógicas, com a finalidade de nortear a oferta 

de atividades educacionais com vistas a cumprir a sua função social do IFCE. Nele 

são estabelecidos os parâmetros necessários para a condução das ações nos 

âmbitos pedagógico e político-institucional, servindo como norteador do 

planejamento estratégico da Instituição (IFCE, 2018d, p. 1). 

Quanto às Bibliotecas, o PPI indica que “o IFCE, na busca por uma 

formação cidadã e emancipatória, deve fundamentar seus objetivos e planejamento 

no compromisso diário de melhoria da qualidade das aulas, no acesso à biblioteca 

com acervo atualizado e em número suficiente de exemplares para empréstimo aos 

discentes […]” (IFCE, 2018e, p. 39, grifo nosso). 

Também reforça a presença da biblioteca nos PPCs e destaca que “Serviços 

como biblioteca virtual, ensino a distância […] são cada vez mais utilizados por 
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discentes, professores e servidores dessas instituições, trazendo ao ensino 

inúmeras possibilidades de expansão e desenvolvimento, além de alcançar um 

número cada vez maior de pessoas.” (IFCE, 2018e, p. 135, grifo nosso). 

 

4.4.2 Bibliotecas do IFCE 

 

Inerentes aos processos de ensino, pesquisa e extensão que integram o 

IFCE, suas bibliotecas precisam atender as necessidades informacionais de 

diferentes perfis de usuários que compõem as modalidades de ensino do Instituto, 

devendo oferecer serviços e produtos característicos de bibliotecas escolares, 

universitárias e especializadas, conforme análise realizada por Santos (2012). 

Não obstante a complexidade na atribuição de uma tipologia para as 

bibliotecas dos IFs, faz-se necessário considerar, também, as diferenças entre os 

níveis, as modalidades e as áreas dos 686 cursos ofertados nos campi que 

constituem o IFCE, conforme detalhado na seção 3.1.1. 

Diante da diversidade de potencial econômico e social das 33 microrregiões 

cearenses, cuja presença do IFCE se dá em 18 (55%) dessas regiões37, também 

são diversas as áreas e os eixos tecnológicos dos cursos ofertados pelos campi do 

Instituto. O Apêndice C, que apresenta a relação dos cursos oferecidos pelo IFCE 

por mesorregião, microrregião e campus, ilustra essa diversidade. 

Tomando como exemplo a oferta de cursos técnicos, que tem, garantidas 

por lei, 50% das vagas ofertadas no Instituto (BRASIL, 2008c), o IFCE oferece 

cursos de 12 dos 13 Eixos Tecnológicos previstos no Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos (BRASIL, 2016b). 

Esse catálogo, ao requerer a infraestrutura mínima para a oferta dos cursos, 

cita, de forma genérica, que todos necessitam de “Biblioteca e videoteca com acervo 

específico e atualizado […]” (BRASIL, 2016b, p. 15), contudo, é sabido que, diante 

das especificidades de cada curso, as necessidades informacionais dos seus 

usuários são bem mais amplas e complexas. 

Nos quadros que seguem, faz-se uma breve descrição das Bibliotecas do 

IFCE, considerando-se estrutura, serviços oferecidos, acervo, recursos humanos e 

usuários. A ordem apresentada segue o período de criação do campus do qual cada 

biblioteca faz parte, conforme o Quadro 2. 
 

37 Dados referentes a fevereiro de 2020 (BRASIL, 2018b). 
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Quadro 6 — Área e horário de funcionamento das Bibliotecas do IFCE 

Bibliotecas por campus* Área 
(m²) 

Horário de 
funcionamento 

Fortaleza - Biblioteca Waldyr Diogo de Siqueira 470 7h30min - 21h 

Crato - Biblioteca José do Vale Arraes Feitosa 512,25 7h - 21h 

Iguatu - Biblioteca Lourival Pinho 
- Unidade Areias 
- Unidade Cajazeiras 

 
- 150 
- 330 

7h - 22h 

Cedro - Biblioteca José Luciano Pimentel 322 7h30min - 20h30min 

Juazeiro do Norte - Biblioteca Carmem Helena 
Machado Guerreiro Sales 

955,11 7h – 21h 

Maracanaú - Biblioteca Rachel de Queiroz 470 8h - 20h 

Limoeiro do Norte 238 7h30min - 21h 

Quixadá - Biblioteca Jáder Moreira de Carvalho 590,49 7h30min - 21h 

Sobral - Biblioteca Monsenhor José Gerardo 
Ferreira Gomes 

919,05 8h - 21h 

Acaraú 114,94 8h - 21h 

Canindé - Biblioteca Francisco Magalhães Karam 180 8h - 20h 

Crateús 322 8h - 21h30min 

Aracati 390,11 7h - 21h 

Baturité 155 8h - 20h30min 

Camocim 151,25 8h30min - 20h30min 

Caucaia 154,94 7h - 8h30min 

Jaguaribe 155 8h - 22h 

Morada Nova 187 7h15min - 21h55min 

Tabuleiro do Norte - Biblioteca Patativa do Assaré 200  7h - 20h  

Tauá 155 7h30min - 21h30min 

Tianguá 143 8h30min - 20h30min 

Ubajara 155 8h - 21h 

Umirim 60 7h30min - 19h30min 

Guaramiranga 50 8h - 17h 
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Jaguaruana 47,92 horários alternados** 

Pecém 230 8h - 17h 

Boa Viagem 390,22 07h30min - 21h 

Horizonte 497 8h - 17h 

Itapipoca 300 8h30min - 20h30min 

Paracuru 412 8h - 17h 

Acopiara 216 8h - 17h 

Maranguape 300 11h - 20h 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). As áreas de Jaguaribe e Tauá foram extraídas do PDI (IFCE, 
2018c, p. 231), pois não foram informadas na pesquisa. 
Nota: *Consta informada a denominação das Bibliotecas que têm nome. 

**Na Biblioteca do Campus de Jaguaruana só há uma servidora, auxiliar de biblioteca, que 
precisa se organizar em horários alternados, de modo a contemplar os três turnos nos quais há 
atividades no Campus. 

 

O horário de funcionamento das Bibliotecas do IFCE está compreendido 

entre 7h e 22h, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis e letivos, variando de acordo 

com calendário acadêmico e demandas de cada campus. 

Quanto à extensão do espaço físico das bibliotecas, algumas foram 

estruturadas em salas pequenas, de apenas 47,92 m², como é o caso da de 

Jaguaruana, não havendo divisão física de setores; enquanto outras funcionam em 

espaços devidamente projetados para ser uma Biblioteca, como a do Campus de 

Juazeiro do Norte, com 955,11 m², divididos em salão do acervo, salas de estudo 

em grupo, sala para estudo individual, sala com computadores para pesquisa, 

coordenação, processamento técnico, restauração, atendimento e um miniauditório. 

No Quadro a seguir, é possível identificar os principais setores que integram 

as Bibliotecas do IFCE, devendo-se considerar que, nem sempre, há divisão física 

entre esses setores, isto é, espaços como os de atendimento, estudo individual e 

com computadores para pesquisa, muitas vezes, estão integrados fisicamente ao 

salão do acervo. 
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Quadro 7 — Setores das Bibliotecas do IFCE 

Setores 
Bibliotecas 

Qnt. % 

Salão do acervo 32 100 

Espaço com computadores para pesquisa 29 90,62 

Atendimento 27 84,37 

Sala de estudo em grupo 26 81,25 

Processamento técnico 24 75 

Espaço para estudo individual 20 62,5 

Coordenação 19 59,37 

Espaço reservado para guarda-volumes 19 59,37 

Restauração 9 28,12 

Outros (Copa, Sala de treinamentos, Gibiteca, Miniauditório) 4 12,5 

Sala de reuniões 4 12,5 

Sala de multimídia (TV, projetor, DVD Player, videocassete, etc.) 3 9,37 

Arquivo 1 3,1 

Sala para acervo especial 1 3,1 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Esses espaços das bibliotecas são destinados às atividades de estudo, 

pesquisa e lazer, sendo direcionados ao atendimento da comunidade acadêmica 

dos campi, cujos quantitativos são apresentados no Quadro a seguir, junto aos 

números de servidores que atuam nessas bibliotecas. 
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Quadro 8 — Servidores e comunidade acadêmica das Bibliotecas do IFCE 

Bibliotecas por 
campus 

Servidores 
Comunidade 
acadêmica 

Fortaleza 

5 bibliotecários, 3 auxiliares de 
biblioteca, 1 auxiliar em administração, 

2 assistentes em administração e 1 
auxiliar de marcenaria 

7.505 discentes, 345 
docentes e 209 TAE 

Crato 
2 bibliotecárias, 1 auxiliar de biblioteca, 

1 contínuo e 2 assistentes em 
administração 

922 discentes, 75 
docentes e114 TAE 

Iguatu 

1 bibliotecária, 3 auxiliares de 
biblioteca, 3 assistentes em 

administração e 2 auxiliares em 
administração 

1.321 discentes, 98 
docentes e 119 TAE 

Cedro 
2 bibliotecários, 2 auxiliares de 

biblioteca e 1 assistente em 
administração 

1.196 discentes, 72 
docentes e 47 TAE 

Juazeiro do Norte 
3 bibliotecárias, 3 auxiliares de 

biblioteca e 1 vigilante, que atua como 
auxiliar de biblioteca 

2.005 discentes, 110 
docentes e 52 TAE 

Maracanaú 
2 bibliotecários e 2 auxiliares de 

biblioteca 
1.899 discentes, 101 
docentes e 51 TAE 

Limoeiro do Norte 
2 bibliotecários, 2 auxiliares de 

biblioteca, 1 auxiliar em administração 
1.426 discentes, 95 
docentes e 61 TAE 

Quixadá 
1 bibliotecária, 2 auxiliares de biblioteca 

e 1 auxiliar em administração 
1.306 discentes, 73 
docentes e 48 TAE 

Sobral 
2 bibliotecários e 2 auxiliares de 

biblioteca 
2.643 discentes, 94 
docentes e 50 TAE 

Acaraú 
2 bibliotecárias e 2 auxiliares de 

biblioteca 

1.088 discentes, 57 

docentes e 46 TAE 

Canindé 
2 bibliotecários, 1 auxiliar de biblioteca, 

1 auxiliar em administração 
1.068 discentes, 71 
docentes e 42 TAE 

Crateús 
1 bibliotecária, 2 assistentes em 

administração, 1 auxiliar em 
administração e 1 auxiliar de biblioteca 

1.109 discentes, 65 
docentes e 47 TAE 

Aracati 
1 bibliotecário e 3 auxiliares de 

biblioteca 
946 discentes, 62 

docentes e 45 TAE 

Baturité 1 bibliotecária, 2 auxiliares de biblioteca 745 discentes, 39 
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e 1 auxiliar em administração docentes e 34 TAE 

Camocim 
1 bibliotecária e 2 auxiliares de 

biblioteca 
619 discentes, 32 

docentes e 33 TAE 

Caucaia 
1 bibliotecária, 2 auxiliares de 

biblioteca, 1 auxiliar em administração 
414 discentes, 54 

docentes e 45 TAE 

Jaguaribe 
1 bibliotecária e 3 auxiliares de 

biblioteca 

411 discentes, 35 

docentes e 36 TAE 

Morada Nova 
1 bibliotecária, 2 auxiliares de 

biblioteca, 1 auxiliar em administração 
483 discentes, 37 

docentes e 35 TAE 

Tabuleiro do Norte 
1 bibliotecária, 1 auxiliar de biblioteca e 

1 assistente em administração 

420 discentes, 36 

docentes e 37 TAE 

Tauá 
1 bibliotecária, 1 auxiliar de biblioteca e 

1 assistente em administração 
311 discentes, 28 

docentes e 36 TAE 

Tianguá 
2 auxiliares de biblioteca e 1 funcionária 

terceirizada 
904 discentes, 41 

docentes e 40 TAE 

Ubajara 
1 bibliotecária, 1 auxiliar de biblioteca, 1 

auxiliar em administração 

701 discentes, 34 

docentes e 32 TAE 

Umirim 1 bibliotecária e 1 auxiliar de biblioteca 
457 discentes, 39 

docentes e 40 TAE 

Guaramiranga 1 auxiliar de biblioteca 
52, discentes, 7 
docentes, 8 TAE 

Jaguaruana 1 auxiliar de biblioteca 
355 discentes,18 

docentes e 10 TAE 

Pecém 1 bibliotecária 
183 discentes, 18 

docentes e 10 TAE 

Boa Viagem 
1 bibliotecária e 1 assistente em 

administração 
277 discentes, 20 

docentes e 19 TAE 

Horizonte 
1 bibliotecária e 

1 auxiliar de biblioteca 
649 discentes, 16 

docentes e 16 TAE 

Itapipoca 
1 bibliotecário e 2 auxiliares de 

biblioteca 

406 discentes, 24 

docentes e 26 TAE 

Paracuru 1 bibliotecária e 1 auxiliar de biblioteca 
301 discentes, 23 

docentes e 19 TAE 

Acopiara 1 bibliotecário e 1 auxiliar de biblioteca 
207 discentes, 24 

docentes e 17 TAE 
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Maranguape 1 bibliotecária 
138 discentes, 12 

docentes e 13 TAE 

Fonte: Dados sobre os servidores coletados nesta pesquisa (2020) e os dados sobre a comunidade 
acadêmica extraídos da Plataforma Nilo Peçanha (2020). Os dados dos discentes de Acopiara são do 
IFCE em Números (2020), pois não havia na Plataforma Nilo Peçanha. 

 

A Biblioteca do Campus de Fortaleza, que, dentre os campi, oferta a maior 

quantidade de cursos (Apêndice C), destaca-se com o maior número de servidores, 

dentre eles cinco bibliotecários, e a maior comunidade acadêmica. 20 (62,5%) 

bibliotecas contam com um bibliotecário; em Juazeiro do Norte atuam três 

bibliotecários; apenas sete bibliotecas contam com dois bibliotecários e as dos 

campi de Tianguá, Guaramiranga e Jaguaruana não tem bibliotecário, esses dois 

últimos contando com a atuação de apenas uma servidora auxiliar de biblioteca. 

Quanto aos produtos e serviços oferecidos, alguns são disponibilizados e 

gerenciados pelo Departamento de Bibliotecas, sendo comuns a todas as 

bibliotecas, como é caso da Biblioteca Virtual Universitária Pearson (BVU), que 

reúne um acervo digital com mais de 7.000 títulos, entre obras científicas e literárias, 

o Portal SophiA, responsável pelo gerenciamento do acervo impresso das 

Bibliotecas do SIBI, o Manual de Normalização de Trabalhos acadêmicos, 

acompanhado por template de alguns tipos de trabalho, e o Gerador de ficha 

catalográfica on-line. 

O Quadro a seguir apresenta outros serviços ofertados pelas 32 Bibliotecas 

do IFCE, conforme a quantidade de bibliotecas que os oferece: 

 

Quadro 9 — Serviços oferecidos nas Bibliotecas do IFCE 

Serviços 
Bibliotecas 

Qnt. % 

Reserva 32 100 

Renovação de empréstimo 32 100 

Empréstimo domiciliar 32 100 

Consulta local 32 100 

Treinamento/orientação para consulta à BVU 31 96,87 

Computadores para pesquisa 31 96,87 
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Treinamento/orientação para utilização do SophiA 30 93,75 

Rede Wi-Fi 30 93,75 

Treinamento/orientação para consulta ao Portal de Periódicos da 
Capes 

27 84,37 

Visitas orientadas 26 81,25 

Levantamento bibliográfico 24 75 

Treinamento/orientação para normalização de trabalhos acadêmicos 23 71,87 

Elaboração de ficha catalográfica de publicações oficiais do campus 18 56,25 

Disseminação Seletiva da Informação (DSI) 17 53,12 

Disponibilização de tutoriais 17 53,12 

Normalização de publicações oficiais do Campus 14 43,75 

Treinamento/orientação para criação e preenchimento de Currículo 
Lattes 

7 21,87 

Acesso à ABNT Coleção 5 15,62 

Eventos culturais 4 12,5 

Empréstimo entre bibliotecas de outras instituições 1 3,1 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Conforme apresentado no Quadro anterior, são comuns a todas as 

bibliotecas do IFCE os seguintes serviços: empréstimo domiciliar, consulta local, 

renovação de empréstimos e reserva. Em mais de 90% das bibliotecas, são 

oferecidos treinamento/orientação para consulta à BVU e para utilização do SophiA, 

computadores para pesquisa e rede Wi-Fi. 

Quanto ao acervo, além da BVU, o IFCE possui, até novembro de 2019, 

mais de 66.200 títulos, com 246.354 exemplares, distribuídos entre suas 32 

bibliotecas, conforme detalhado na tabela a seguir: 
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Tabela 2 — Acervo das Bibliotecas do IFCE 

Bibliotecas por 
campus 

Livros impressos Outros materiais* CD, DVD 
Periódicos 

impressos** 

Produção 
acadêmica*** 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Títulos Exemplares 

Fortaleza 10.705 42.727 649 2.292 206 893 - 1.486 1.510 

Crato 5.041 13.023 426 876 153 182 37 78 80 

Iguatu 6.505 16.613 599 940 612 667 - 424 498 

Cedro 2.996 14.514 12 14 - - 56 166 169 

Juazeiro do Norte 2.504 11.671 16 41 19 63 1 476 521 

Maracanaú 1.978 11.394 55 361 61 418 - 218 323 

Limoeiro do Norte 5.330 18.430 463 498 272 694 178 272 275 

Quixadá 1.934 7.675 80 138 65 121 1 24 25 

Sobral 2.357 11.906 64 140 167 438 - 237 240 

Acaraú 1.376 6.778 30 68 39 83 - 86 86 

Canindé 2.249 11.649 76 135 48 236 26 473 473 

Crateús 1.748 8.911 12 25 8 43 8 45 45 

Aracati 2.223 6.792 32 207 365 366 - 31 31 

Baturité 1.010 5.791 22 81 16 24 - 37 37 

Camocim 387 2.676 - - - - - - - 

Caucaia 1.072 3.338 17 22 - - - 2 2 

Jaguaribe 779 3.652 6 39 - - 3 54 54 
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Morada Nova 909 6.043 - - 24 160 - 4 4 

Tabuleiro do Norte 311 1.927 8 23 - - - - - 

Tauá 978 4.331 5 69 19 99 18 21 21 

Tianguá 919 4.901 6 51 48 57 9 10 10 

Ubajara 887 4.118 38 128 32 126 - 1 1 

Umirim 521 2.296 12 46 - - - - - 

Guaramiranga 299 528 - - - - - - - 

Jaguaruana 187 1.156 3 14 11 58 10 - - 

Pecém 38 220 - - - - - - - 

Boa Viagem 276 2.099 2 12 2 13 - - - 

Horizonte 239 1.446 - - - - - - - 

Itapipoca 859 2.579 - - - - - - - 

Paracuru 187 808 4 4 - - - - - 

Acopiara 128 536 - - - - - - - 

Maranguape 124 554 - - - - - - - 

TOTAL 56.968 230.984 2.637 6.224 2.167 4.741 357 4.145 4.405 

Fonte: SophiA IFCE (nov. 2019). 
Notas: *Inclui: almanaque, anais, anuário, apostila, atlas, catálogo, coleção, dicionário, enciclopédia, folheto, glossário, guia, manual, norma técnica e 

relatório. 
**Além de periódicos impressos, o SIBI tem acesso ao Portal de Periódicos da Capes.  
***Inclui: Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização (TCCE), dissertações, teses e artigos 
científicos.
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Esse acervo é constituído conforme os cursos ofertados por cada campus 

(Apêndice C), para atendimento às bibliografias básicas e complementares dos 

cursos técnicos e de graduação, reunindo, além de obras literárias, coleções 

especializadas em algum eixo tecnológico ou área do conhecimento, com a oferta de 

dois ou mais cursos, do ensino técnico à pós-graduação, que integram uma mesma 

área. 

Ainda em relação aos cursos oferecidos, cujos dados são de 2018, as 

Bibliotecas dos campi de Pecém, Guaramiranga, Horizonte, Jaguaruana, Tabuleiro 

do Norte e Caucaia não tem em sua comunidade acadêmica estudantes de 

graduação. Enquanto os campi de Sobral, Maracanaú, Quixadá e Iguatu não 

ofertaram cursos FIC e cursos técnicos não foram ministrados em Maranguape e 

Horizonte. Quanto à pós-graduação, 13 campi oferecem especialização e, em 

Fortaleza e Maracanaú, há a oferta de curso de mestrado. 

Diante dos aspectos caracterizados nesta seção, é possível constatar o 

quão são diversos a estrutura, o funcionamento, os serviços oferecidos, acervo, 

recursos humanos e usuários das Bibliotecas do IFCE, embora integrem a mesma 

instituição, tornando-se um desafio o gerenciamento dessas unidades de 

informação. 

Todos esses aspectos devem ser considerados no processo de 

planejamento e devidamente analisados na etapa de diagnóstico organizacional, 

estando, portanto, incluídos nas categorias que compõem o instrumento proposto 

neste trabalho, cuja estrutura é detalhada na seção a seguir, assim como os demais 

procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa se caracteriza como exploratória, por esclarecer, modificar e 

desenvolver conceitos e ideias acerca da temática estudada (GIL, 2008), 

considerando-se como temas principais deste estudo o planejamento em unidades 

de informação e as bibliotecas no contexto dos Institutos Federais; e como 

descritiva, por observar e registrar características, relações e conexões do objeto de 

estudo (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007), que, nesta investigação, é o Sistema de 

Bibliotecas do IFCE. 

Como procedimentos técnicos, isto é, a maneira pela qual realizamos o 

levantamento das informações necessárias para a elaboração desta pesquisa, 

utilizamos a pesquisa bibliográfica, através da análise da literatura científica da área 

de Biblioteconomia e Ciência da informação que aborda a temática em estudo; e a 

pesquisa documental, analisando-se os documentos regulatórios do IFCE (seção 

4.4.1) e os que estabelecem diretrizes e indicadores de qualidade para bibliotecas 

escolares e universitárias (seções 6.1 e 6.2) (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema, trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, pois 

 

trabalha com um universo de interpretações, significados, crenças, valores e 
atitudes, apresentando estreitas relações com os fundamentos teórico-
conceituais advindos do paradigma cognitivo da Ciência da Informação, 
demonstrando a mudança da visão fisicista para a cognitiva, caracterizando 
a elaboração dos estudos de avaliação orientados pelo usuário (BOCCATO; 
FUJITA, 2010, p. 30). 

 

Por realizar um levantamento de dados quantitativos sobre a Rede Federal e 

sobre as Bibliotecas do IFCE, mesclando-se, portanto, técnicas qualitativas com 

técnicas quantitativas, podemos classificá-la como uma pesquisa quali-quantitativa 

(RICHARDSON, 2011). 

Como método científico, optou-se pelo indutivo, pois, tendo em vista o objeto 

de estudo, considerou-se relevante basear-se na lógica de observar os fenômenos, 

relacioná-los entre si e, com base nas constatações dos casos observados, inferir 

conclusões gerais de verdades particulares (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007; 

MARCONI; LAKATOS, 2003). 
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5.1 Quanto aos objetivos 

 

Para caracterização das bibliotecas do IFCE, primeiro objetivo específico 

desta pesquisa, utilizamos as informações disponibilizadas nas páginas dessas 

bibliotecas no site do IFCE, e os dados quantitativos sobre seus usuários foram 

extraídos da Plataforma Nilo Peçanha (2020), sendo considerados também alguns 

dados do PDI vigente do IFCE. 

Visando a utilização de dados atuais e considerando que algumas 

bibliotecas não dispõem de página no site do IFCE, solicitamos informações sobre 

as bibliotecas para os bibliotecários, e auxiliares de biblioteca, nos casos em que 

não há bibliotecário(a) responsável pela unidade, das 32 bibliotecas do IFCE via 

questionário enviado por e-mail, criado e divulgado no formato eletrônico, através da 

ferramenta Formulário do aplicativo Google Drive38. 

O questionário é composto por uma apresentação, com informações acerca 

da natureza da pesquisa, e 15 questões, sendo três fechadas. Pode ser consultado 

na íntegra no Apêndice D. 

Conforme indicado no segundo objetivo específico, analisamos 

qualitativamente documentos regulatórios para bibliotecas escolares, universitárias e 

para acessibilidade, identificados após a análise de pesquisas que abordam 

diagnósticos de bibliotecas com características similares às bibliotecas dos IFs. Essa 

análise está apresentada na seção 6 deste estudo. 

Para a localização dessas pesquisas, realizamos a busca nas bases de 

dados especializadas — BRAPCI, BDTD, Portal de Periódicos CAPES e Google 

Acadêmico —, através da combinação dos seguintes descritores: Instituto Federal 

AND biblioteca, diagnóstico, diagnóstico organizacional, diagnóstico situacional, 

diagnóstico ambiental e diagnóstico estratégico. 

Realizamos busca similar para identificar quais tipologias são atribuídas às 

bibliotecas de IFs, temática abordada na seção 4.1 desta pesquisa, tendo sido 

pesquisados os seguintes termos: Instituto Federal AND biblioteca, biblioteca 

 
38O Google Drive é um pacote de aplicativos on-line gratuito, que possibilita criar, editar, visualizar e 

compartilhar documentos, planilhas, apresentações, formulários etc. Para criar um formulário basta 
ter conta no Google; o próprio aplicativo oferece inúmeras ferramentas necessárias à estruturação 
de um questionário, sendo gerado um link de acesso ao ser finalizado o questionário. As respostas 
enviadas são organizadas em uma planilha on-line com todas as informações, além de um 
panorama geral das respostas por meio de gráficos (GOOGLE DRIVE, c2019). 
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tecnológica, biblioteca mista, biblioteca multinível, biblioteca técnico-acadêmica e 

biblioteca híbrida. 

O objetivo da análise desses documentos regulatórios foi identificar diretrizes 

e indicadores de qualidade adequados às características das bibliotecas que 

integram o Sistema de Bibliotecas do IFCE. Os indicadores identificados foram 

agrupados em categorias derivadas de um princípio de classificação, processo de 

análise explicitado por Gil (2008). 

Para análise desses documentos, utilizamos a análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2016, p. 48), compreendida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

Com base na natureza dos documentos que analisamos nesta pesquisa, 

consideramos como domínio de aplicação da análise de conteúdo o código e suporte 

linguístico escrito e de comunicação de massa, que inclui livros, literatura, textos 

jurídicos, panfletos etc. (BARDIN, 2016, p. 40). 

Nesse contexto, a análise do conteúdo dos documentos regulatórios que 

estabelecem padrões de qualidade para processos realizados em unidades de 

informação nos permitiu identificar indicadores adequados às características das 

Bibliotecas do IFCE, e esse método de análise de dados abrange três fases: pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação (BARDIN, 2016, p. 125). 

Na primeira fase, selecionamos e organizamos o material a ser analisado, 

fazendo uma leitura superficial e estabelecendo as categorias de análise, conforme a 

recorrência com que elas apareciam; na segunda, aprofundamos a leitura para 

identificação dos indicadores conforme os objetivos da pesquisa; na terceira, 

estruturamos o instrumento ora proposto com os indicadores identificados nas 

categorias estabelecidas. 

Realizadas tais ações, foi possível cumprir o terceiro objetivo específico 

desta pesquisa, com a estruturação, em um quadro, do instrumento de diagnóstico 

organizacional, conforme apresentado na subseção a seguir. 
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5.1.1 Estruturação do instrumento de diagnóstico 
  

Após a análise dos documentos regulatórios que instituem diretrizes para 

bibliotecas, foram estabelecidos indicadores de potencialidades e limitações 

considerando-se sete categorias do que constitui uma biblioteca, a saber: estrutura 

física, estrutura organizacional, acessibilidade, recursos humanos, usuários, acervo 

e serviços. 

Consideramos os aspectos de cada categoria pertinentes às características 

das bibliotecas do IFCE, sendo esses elementos organizados em um quadro, 

indicando-se a categoria analisada, os aspectos abrangidos por essa categoria e os 

indicadores extraídos das diretrizes analisadas, seguidos da indicação numérica que 

corresponde a essas diretrizes, que constam relacionadas ao final do quadro. 

Os indicadores que não são acompanhados por uma indicação numérica 

foram inseridos pela pesquisadora, com base em suas vivências enquanto 

bibliotecária do Sistema de Bibliotecas do IFCE. Junto a todos os indicadores, há as 

colunas para indicação dos pontos fortes, fracos e neutros e para observações. 

Quanto às denominações ora propostas para a estruturação desse 

instrumento, entende-se por: 

a) categoria: refere-se a um conceito que abrange elementos ou aspectos 

com características comuns ou que se relacionam entre si. Isto é, 

possibilita o agrupamento de elementos, ideias ou expressões em torno 

de um conceito capaz de abranger tudo isso (GOMES, 2002, p. 70); 

b) diretrizes: são padrões nacionais e/ou internacionais oriundos de 

convenções técnicas que uniformizam e estabelecem indicadores de 

qualidade para algo (ALMEIDA, 2005); 

c) indicadores: são variáveis, fundamentadas em diretrizes, que possibilitam 

a avaliação de algo, podendo ser uma “expressão (numérica, simbólica 

ou verbal) usada para caracterizar atividades (eventos, objetos, 

pessoas), em termos quantitativos e qualitativos, a fim de determinar o 

valor das atividades” (ISO, 2014, p. 5, tradução nossa). 

Isto posto, após o levantamento, a análise e a organização dessas 

dimensões, diretrizes e indicadores nesse quadro, o instrumento elaborado, produto 

desta pesquisa, está apresentado no Apêndice E, compondo um documento 



77 
 

estruturado em cinco seções: apresentação, orientações para uso, instrumento, 

referências e glossário. 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Nesta seção são caracterizados os documentos com diretrizes e parâmetros 

analisados nesta pesquisa, dos quais foram extraídos os indicadores que compõem 

o instrumento de diagnóstico organizacional para as bibliotecas do IFCE. 

Considerando que as especificidades das bibliotecas de IFs nos permitem 

classificá-las como escolares, universitárias e especializadas, conforme explanado 

na seção 4 deste estudo, foram analisadas diretrizes que contemplam esses tipos de 

biblioteca, exceto para bibliotecas especializadas, por não encontrar parâmetros 

exclusivos para esse tipo de biblioteca, e diretrizes que abordam a acessibilidade. 

Ao todo, foi feita a análise do conteúdo de 16 documentos, listados a seguir 

e apresentados nas subseções desta seção, sendo identificados 256 indicadores 

adequados às especificidades das bibliotecas do IFCE, cuja distribuição por 

categoria analisada está apresentada no Quadro 10. 

Diretrizes analisadas: 

a) Lei nº 12.244/2010 (BRASIL, 2010); 

b) Parâmetros para bibliotecas escolares (CAMPELLO, 2010); 

c) Biblioteca escolar (CÔRTE; BANDEIRA, 2011); 

d) Diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar (IFLA, 2016); 

e) Parâmetros para bibliotecas escolares: espaço físico (CAMPELLO, 2016); 

f) Resolução nº 199/2018 (CFB, 2018); 

g) Indicadores da Qualidade na Educação para o Ensino Médio (UNICEF, 

2018); 

h) Modelo de avaliação para a biblioteca universitária brasileira (LUBISCO; 

VIEIRA, 2009); 

i) Instrumento de avaliação institucional externa para recredenciamento 

(BRASIL, 2017a); 

j) Instrumento de avaliação para reconhecimento, renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação (BRASIL, 2017b); 

k) Formulário CENSUP 2018; 

l) ABNT NBR 15599:2008 Acessibilidade - Comunicação na prestação de 

serviços (ABNT, 2008); 

m) Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação (SASSAKI, 2009); 

n) Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015); 
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o) ABNT NBR 9050:2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos (ABNT, 2015); 

p) Diagnóstico organizacional: pontos fortes e fracos da unidade de 

informação (ALMEIDA, 2005). 

 

Quadro 10 — Indicadores por categoria analisada 

Categoria Aspectos analisados Indicadores 

Estrutura física Localização, extensão, ruído, iluminação, 
temperatura e umidade, segurança, sinalização, 

setores, mobiliário, equipamentos, limpeza 

90 

Estrutura 
organizacional 

Funcionamento, documentos regulatórios, 
comunicação, recursos humanos, recursos 

financeiros, planejamento, avaliação 

24 

Acessibilidade Arquitetônica, instrumental, comunicacional, 
metodológica e atitudinal 

55 

Recursos 
humanos 

Aperfeiçoamento de pessoal (especializado e 
apoio) 

12 

Usuários Estudo de usuários, categorias dos usuários etc. 6 

Acervo Formação, desenvolvimento, processamento 
técnico e gerenciamento do acervo 

25 

Serviços Acesso, uso, tipos e avaliação dos serviços 44 

Total 
 

256 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Notadamente, a estrutura física é a categoria mais expressiva, sendo 

abordada por 1239 dos 16 documentos analisados e, consequentemente, 

apresentando a maior quantidade de indicadores a serem considerados no processo 

de diagnóstico das bibliotecas. 

A categoria acessibilidade também é destaque no número de indicadores, 

tendo em vista que permeia todas as outras categorias, devendo ser pauta prioritária 

não só nas bibliotecas, mas em todos os segmentos que formam os IFs e no âmbito 

da educação nacional como um todo. 
 

39 As quatro diretrizes das quais não foram extraídos indicadores para estrutura física são: a Lei nº 
12.244/2010 (BRASIL, 2010), o Instrumento de avaliação para reconhecimento, renovação de 
reconhecimento de cursos de graduação (BRASIL, 2017b), o Formulário CENSUP 2018 e a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). 
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6.1 Diretrizes para bibliotecas escolares 

 

A biblioteca escolar é um ambiente de aprendizagem que oferece espaço 

(físico e digital), acesso a recursos, atividades e serviços para incentivar e apoiar a 

aprendizagem de alunos, professores e comunidade escolar, no qual leitura, 

pesquisa, imaginação e criatividade são fundamentais para o percurso dos alunos da 

informação ao conhecimento e para o seu crescimento pessoal, social e cultural 

(IFLA, 2016, p. 19). 

Como já informado, os IFs devem ofertar 50% de suas vagas para cursos 

técnicos, que podem ser integrados, concomitantes ou subsequentes ao ensino 

médio. O IFCE, em 2018, ofertou 122 cursos integrados e concomitantes ao ensino 

médio, com 7.876 matrículas para esses cursos, indicando que 15,31% de suas 

matrículas foram para o público escolar, conforme dados da Plataforma Nilo 

Peçanha (2020). 

Considerando que as bibliotecas do IFCE, portanto, têm a função de 

biblioteca escolar, analisamos sete documentos que apresentam diretrizes e 

parâmetros para esse tipo de biblioteca, conforme apresentados nas subseções a 

seguir. 

 

6.1.1 Lei nº 12.224/2010 

 

Promulgada em 25 de maio de 2010, essa Lei dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País, cuja efetivação 

deveria ocorrer num prazo de 10 anos, ou seja, até 25 de maio de 2020. Indica a 

obrigatoriedade de um acervo com, no mínimo, um título para cada aluno 

matriculado e destaca o necessário respeito ao profissional Bibliotecário, agregando 

ao nosso instrumento, portanto, indicadores sobre recursos humanos e acervo. 
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6.1.2 Biblioteca escolar como espaço de produção do conhecimento: 

parâmetros para bibliotecas escolares 

 

Publicado em 2010, este documento se propõe a ser um referencial para a 

qualidade das bibliotecas escolares do Brasil, com parâmetros para criação e 

avaliação dessas bibliotecas. Elaborado por meio da parceria entre o Conselho 

Federal de Biblioteconomia (CFB) e o Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar 

(GEBE), da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Bernadete Campello. 

Tais parâmetros apresentam indicadores que apontam níveis a serem 

alcançados acerca de estrutura física e organizacional, acervo, serviços e recursos 

humanos, estabelecendo o nível básico, no qual os indicadores são um ponto de 

partida, e o nível exemplar, em que os indicadores significam um horizonte a ser 

alcançado (CAMPELLO, 2010). 

As principais contribuições extraídas desse documento foram relacionadas à 

estrutura física e aos serviços de uma biblioteca escolar, com 22 e 16 indicadores, 

respectivamente. 

Em 2016, foi publicado um documento complementar (CAMPELLO, 2016) 

sobre espaço físico das bibliotecas, também analisado nesta pesquisa, com 

propostas de layout que consideram os indicadores apresentados para o nível 

básico explanado no documento anterior, com ideias para a distribuição do acervo e 

dos equipamentos nesses espaços, além do destaque a alguns serviços. 

 

6.1.3 Biblioteca escolar 

 

Produzido pelas bibliotecárias Adelaide Côrte e Suelena Bandeira, e 

publicado pela Briquet de Lemos em 2011, este livro é composto por 16 capítulos, 

que abordam desde a importância da biblioteca escolar até orientações detalhadas 

do preenchimento de fichas no processamento técnico, além de trazer alguns 

modelos e textos de apoio para os profissionais que atuam nessas unidades de 

informação. 

Os capítulos que mais contribuíram com o instrumento ora proposto foram: 3 

- Os profissionais que fazem a biblioteca escolar; 4 - Planejamento e organização do 

espaço físico; 11 - Serviços e produtos oferecidos pela biblioteca e 13 - Dinamização 
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da biblioteca escolar, nos quais foi possível identificar 86 indicadores, a maior 

contribuição dentre os documentos analisados. Estrutura física e serviços são as 

categorias mais contempladas nessa diretriz, seguidas de estrutura organizacional, 

acervo e recursos humanos. 

 

6.1.4 Diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar 

 

Organizada em 6 capítulos, a segunda edição deste documento apresenta 

diretrizes internacionais, organizadas pela IFLA, para auxiliar escolas nos processos 

de implementação e atuação de bibliotecas escolares, abordando missão e 

finalidade da biblioteca escolar, enquadramento legal e financeiro, recursos 

humanos, recursos físicos e digitais, programas e atividades e, por fim, o processo 

de avaliação. 

Aborda as políticas que devem ser adotadas nessas bibliotecas e diversos 

aspectos relacionados à qualidade da estrutura física, dos serviços oferecidos, do 

acervo e dos recursos humanos, dando destaque à importância da atuação do 

bibliotecário escolar e a necessidade do trabalho em parceria com professores e 

gestores da escola e com os responsáveis pelos estudantes (IFLA, 2016). 

Dessas diretrizes, extraímos 52 indicadores, destacando-se como o terceiro 

documento a ter mais contribuições para o instrumento proposto. Tais indicadores 

são relacionados à estrutura física, estrutura organizacional, acessibilidade, recursos 

humanos, acervo e serviços. 

 

6.1.5 Resolução nº 199/2018 do Conselho Federal de Biblioteconomia 

 

Essa Resolução, promulgada pelo CFB, dispõe sobre os parâmetros a 

serem adotados para a estruturação e o funcionamento de bibliotecas escolares, 

abordando aspectos relacionados à estrutura física, acervo, serviços e atividades, 

recursos humanos e divulgação, devendo as escolas dos Sistemas de Ensino se 

adequarem a esses parâmetros até 31 de dezembro de 2020 (CFB, 2018). 

 

  



83 
 

6.1.6 Indicadores da Qualidade na Educação para o Ensino Médio 

 

Este documento, publicado em 2018, integra a coleção Indicadores da 

Qualidade na Educação, composta por outros três cadernos: Educação Infantil 

(2009), Ensino Fundamental (2004) e Relações Raciais na Escola (2013). É um 

trabalho liderado pela Ação Educativa em parceria com o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), com a participação do MEC, do INEP e da Secretaria 

Nacional de Juventude. 

Com a proposta de ser um instrumento de autoavaliação escolar, podendo 

ser adaptado de acordo a realidade de cada escola, essa publicação aborda sete 

dimensões que tratam de questões fundamentais para a qualidade do Ensino Médio, 

tendo sido possível identificar indicadores relacionados a recursos humanos, 

usuários, serviços e estrutura física da biblioteca. 

 

6.2 Diretrizes para bibliotecas universitárias 

 

Biblioteca universitária é a vinculada a uma instituição de ensino superior e 

que atende às necessidades informacionais dos corpos docente, discente e 

administrativo, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão da IES. 

Pode ser uma única biblioteca ou várias organizadas como sistema (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 53). 

Antes mesmo da criação dos IFs em 2008, as bibliotecas da Rede Federal já 

passaram a atuar como biblioteca universitária, pois o Decreto nº 5.224/2004 

estabeleceu que os então CEFETs ofertariam ensino superior de graduação e pós-

graduação na área tecnológica (BRASIL, 2004b). 

Nesse contexto, O IFCE, em 2018, ofertou 196 cursos superiores, de 

bacharelado, licenciatura e tecnologia, além de especialização e mestrado, com 

23.544 matrículas para esses cursos, indicando que 45,79% de suas matrículas 

foram para o público universitário, de graduação e pós-graduação. 

Considerando que as bibliotecas do IFCE, portanto, têm a função de 

biblioteca universitária, analisamos quatro documentos que apresentam diretrizes e 

parâmetros para esse tipo de biblioteca, conforme apresentados nas subseções a 

seguir. 
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6.2.1 Modelo de avaliação para a biblioteca universitária brasileira 

 

Modelo elaborado, tomando como referências pesquisas e indicadores 

nacionais e internacionais, para ser utilizado na avaliação das bibliotecas 

universitárias, em substituição ao utilizado pelo INEP. 

Estruturado em quatro grupos de indicadores, que totalizam 14 indicadores 

analisados, aborda: administração; contexto acadêmico; formação, processamento 

técnico e desenvolvimento das coleções e serviços ao usuário. 

Todos os indicadores apresentam critérios para atribuição de nota (conceito) 

similar ao instrumento de avaliação do INEP, portanto variando em cinco níveis, 

cujos valores iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória, em que o 

conceito máximo 5 corresponde à situação ideal de uma biblioteca universitária e o 

conceito mínimo 1 indica que a biblioteca não apresenta as condições mínimas para 

funcionamento. Consideramos nesta análise os critérios para o alcance do conceito 

máximo. 

Apesar de ter sido publicado em 2009 e ter havido mudanças nos 

instrumentos de avaliação do INEP, cuja edição vigente foi publicada em outubro de 

2017, o modelo proposto pela Prof.ª Nídia Lubisco aduz importantes aspectos a ser 

considerados em uma biblioteca universitária, destacando-se como a única diretriz 

analisada da qual foi possível extrair indicadores relacionados a todas as categorias 

consideradas nesta pesquisa, gerando a segunda maior quantidade de indicadores 

utilizados (63). 

 

6.2.2 Instrumentos de avaliação do INEP 

 

Há quatro instrumentos de avaliação do INEP pertinentes às instituições de 

ensino superior:  

a) para avaliação institucional: Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa Presencial e a Distância para Credenciamento (BRASIL, 2017c) e 

outro instrumento para Recredenciamento (BRASIL, 2017d); e  

b) para avaliação dos cursos de graduação: Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação Presencial e a Distância para Autorização (BRASIL, 

2017a), e outro instrumento para Reconhecimento e Renovação de 

Reconhecimento (BRASIL, 2017b). 
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O conteúdo dos documentos para avaliação institucional é similar, assim 

como o conteúdo dos instrumentos para avaliação dos cursos de graduação; a 

diferença entre eles se dá no fato de os primeiros citados em cada alínea serem 

aplicados na fase inicial de atuação de uma IES e na criação de cursos, oferecendo 

para a IES um período para se adequar a todas as exigências do MEC; e, na fase 

seguinte, momento de aplicação do segundo documento de cada alínea, todas 

essas exigências precisam estar garantidas. 

Considerando que os IFs possuem autonomia para criar e extinguir cursos 

(BRASIL, 2008c), não ocorrendo, portanto, a avaliação pelo MEC para autorização 

destes, analisamos o conteúdo dos documentos aplicados na segunda etapa, 

considerando seu conteúdo completo em todos os eixos e dimensões apresentados. 

Do instrumento para reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos, estruturado em três dimensões, a saber: Organização Didático-Pedagógica, 

Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura, sendo pertinentes à biblioteca a primeira e 

a última dimensão, identificamos oito indicadores, relacionados ao acervo e aos 

serviços. 

Já o instrumento para recredenciamento da instituição está organizado em 

cinco eixos: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento institucional, 

Políticas acadêmicas, Políticas de gestão e Infraestrutura, estando a biblioteca 

contemplada no de infraestrutura, do qual extraímos cinco indicadores, pertinentes à 

estrutura organizacional e física e ao acervo da biblioteca. 

 

6.2.3 Formulário CENSUP 

 

O INEP realiza anualmente o Censo da Educação Superior (CENSUP), 

coletando informações sobre as IES, seus cursos, vagas, inscrições, matrículas e 

servidores. No módulo sobre a IES, são requeridas informações sobre as bibliotecas, 

com o levantamento de dados sobre mobiliário e equipamentos, serviços, acervo e 

acessibilidade. 

No IFCE, o formulário de coleta de dados sobre as bibliotecas é enviado 

pela coordenação do SIBI para os responsáveis pelas bibliotecas de todos os campi, 

e, após o preenchimento desse formulário, essa coordenação alimenta o sistema do 

CENSUP. 
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Analisamos para esta pesquisa o formulário do CENSUP 2018, cujos dados 

foram coletados no início de 2019, e identificamos 25 indicadores para nosso 

instrumento, relacionados à acessibilidade, aos serviços e ao acervo de uma 

biblioteca universitária. 

 

6.3 Diretrizes para todos os tipos de biblioteca 

 

Possibilitar o acesso democrático e irrestrito a produtos e serviços é dever 

de toda unidade de informação, independentemente de público-alvo ou de vínculo 

institucional. Instituições de ensino, além disso, têm também papel fundamental na 

promoção da inclusão. Por isso, analisamos nesta seção diretrizes que estabelecem 

padrões necessários para uma biblioteca acessível. 

Também comuns a todos os tipos de biblioteca são os aspectos analisados 

por Almeida (2005) no capítulo sobre diagnóstico organizacional, que compõe uma 

importante obra da área de Biblioteconomia, no qual a autora apresenta um quadro 

para exemplificar o processo de análise e identificação dos pontos fortes e fracos de 

uma unidade de informação, cuja descrição consta na penúltima subseção deste 

capítulo. 

 

6.3.1 Acessibilidade 

 

A pessoa com deficiência tem garantido por lei o direito a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, por meio da oferta de 

serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena (BRASIL, 2015, p. 6). 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015 

(BRASIL, 2015, p. 1), considera acessibilidade como a 

 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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Sassaki (2009, p. 1) classifica acessibilidade em seis dimensões: 

arquitetônica (sem barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras na 

comunicação), metodológica (sem barreiras nos métodos e técnicas), instrumental 

(sem barreiras em instrumentos, ferramentas, utensílios etc.), programática (sem 

barreiras embutidas em políticas públicas, legislações, normas etc.) e atitudinal (sem 

preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos da 

sociedade para pessoas que têm deficiência). 

Organizamos, portanto, os indicadores analisados nessas seis dimensões, 

conforme a análise dos documentos descritos nas seções a seguir. 

 

6.3.1.1 ABNT NBR 15599:2008 Acessibilidade - Comunicação na prestação de 

serviços 

 

O Comitê Brasileiro de Acessibilidade da ABNT (ABNT/CB-040) possui 

atualmente 21 normas em vigor, atuando com normalização no campo de 

acessibilidade, estabelecendo requisitos para edificações, mobiliários e 

equipamentos urbanos, meios de transporte, meios de comunicação e seus 

acessórios, para que possam ser utilizados por pessoas com deficiência (ABNT, 

c2014, p. 1). 

As duas principais normas relacionadas aos aspectos que compõem uma 

biblioteca são a analisada nesta seção, que trata da acessibilidade na comunicação 

na prestação de serviços, e a analisada na seção 6.3.1.4. Da NBR 15599, extraímos 

16 indicadores para a composição da categoria acessibilidade do instrumento 

proposto, relacionados, além da acessibilidade comunicacional, à acessibilidade 

instrumental e atitudinal. 

 

6.3.1.2 Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação 

 

Este artigo do Romeu Kazumi Sassaki (2009), consultor de educação 

inclusiva, aborda a legislação federal brasileira sobre acessibilidade e apresenta 

exemplos de acesso no campo do lazer, do trabalho e da educação na perspectiva 

das seis dimensões da acessibilidade, trazendo também uma breve história da 

acessibilidade desde os anos 50. Para nosso instrumento de diagnóstico, essa 

publicação contribui com 12 indicadores. 
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6.3.1.3 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

 

Tendo como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, esta lei tem 127 artigos e se destina “a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.” (BRASIL, 2015, 

p. 1). 

 

6.3.1.4 ABNT NBR 9050:2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos 

 

Em sua terceira edição, esta norma estabelece os parâmetros técnicos para 

acessibilidade na construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário e 

equipamentos urbanos. Seu décimo capítulo aborda a acessibilidade em 

equipamentos urbanos — que são todos os bens públicos e privados, de utilidade 

pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da 

cidade, em espaços públicos e privados — com indicações específicas para escolas 

e bibliotecas (ABNT, 2015). 

Os 33 indicadores extraídos dessa norma para o instrumento de diagnóstico 

elaborado nesta pesquisa são relacionados essencialmente à acessibilidade 

arquitetônica, que inclui também os padrões de mobiliário, e à acessibilidade 

comunicacional. 

 

6.3.2 Diagnóstico organizacional: pontos fortes e fracos da unidade de 

informação 

 

O livro Planejamento de bibliotecas e serviços de informação, da Prof.ª Dr.ª 

Maria Christina Barbosa de Almeida, foi a principal obra que motivou e impulsionou 

esta pesquisa. Além de apresentar e explorar todas as etapas do processo de 

planejamento em unidades de informação, traz um capítulo, dentre os seis que 

compõem o livro, especificamente sobre a etapa de diagnóstico organizacional. 

Neste capítulo, apresenta um quadro para ilustrar como pode ser realizado o 

diagnóstico, dando exemplos de aspectos a serem analisados e do processo de 

identificação de pontos fortes e fracos relacionados a esses aspectos. Foi com base 
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neste quadro que idealizamos o instrumento elaborado nesta pesquisa, e, 

considerando que ele contempla aspectos comuns a todos os tipos de biblioteca, 

também o utilizamos como uma diretriz. 

Do supracitado quadro foi possível agregar ao nosso instrumento 36 

indicadores, relacionados à estrutura física e organizacional, aos recursos humanos, 

aos usuários, ao acervo e aos serviços. 

 

6.4 Instrumento de diagnóstico organizacional para as bibliotecas do IFCE 

 

A análise dessas diretrizes resultou no instrumento de diagnóstico 

organizacional, produto desta pesquisa, apresentado no Apêndice E, estruturado em 

cinco seções: apresentação, orientações para uso, instrumento, referências e 

glossário. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa evidencia a importância do planejamento em bibliotecas, 

destacando a necessidade de sua implementação mesmo que essas unidades de 

informação integrem uma instituição maior, como no caso do IFCE, cuja gestão 

superior de cada campus realiza o planejamento da instituição; isso não exime a 

biblioteca da responsabilidade de elaborar um planejamento próprio. Para isso, é 

importante a adoção de recursos gerenciais da Administração, a exemplo do 

processo de diagnóstico organizacional explorado neste estudo. 

O principal questionamento que direcionou a elaboração desta pesquisa 

indagava sobre os indicadores que devem ser utilizados para identificar os pontos 

fortes e os pontos fracos das bibliotecas do Instituto Federal do Ceará, partindo-se 

da hipótese de que a análise de padrões nacionais e/ou internacionais que 

uniformizam e estabelecem indicadores de qualidade para processos realizados em 

unidades de informação daria subsídios para estruturação de parâmetros adequados 

às especificidades das bibliotecas do IFCE. 

Diante disso, a pesquisa bibliográfica realizada sobre as bibliotecas dos IFs 

permite concluir que estas possuem características de bibliotecas escolares, 

universitárias e especializadas, devendo-se, portanto, considerar para a identificação 

de indicadores de qualidade diretrizes e parâmetros nacionais e/ou internacionais 

que estabelecem padrões para esses tipos de bibliotecas, confirmando-se a hipótese 

estabelecida. 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou também a compreensão do 

processo de expansão da Rede Federal, principalmente quando da criação dos 

Institutos Federais, com foco no IFCE; e, paralelamente, que as bibliotecas dessas 

instituições acompanharam todo o processo de transformação e os avanços da 

Rede. 

Considerando-se os objetivos propostos, com a caracterização do Sistema 

de Bibliotecas do IFCE, essas unidades de informação foram inseridas no cenário 

acadêmico-científico, somando-se as ainda incipientes pesquisas sobre bibliotecas 

de Institutos Federais, podendo ser explorados em outras pesquisas os dados ora 

apresentados, além de indicar um marco temporal do panorama dessas bibliotecas, 

permitindo a comparação dos cenários e verificação dos avanços do SIBI em 

pesquisas futuras. 
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A análise de conteúdo de diretrizes para bibliotecas escolares e para 

universitárias e de padrões para acessibilidade possibilitou a identificação de 

importantes indicadores sobre estrutura física, estrutura organizacional, 

acessibilidade, recursos humanos, usuários, acervo e serviços das bibliotecas do 

IFCE.  

Faz-se importante a ressalva de que a apreciação desses documentos não 

esgota os indicadores de cada tipo de biblioteca e de cada categoria abordada. 

Podendo cada bibliotecário do SIBI fazer inserções, sendo até possível a proposição 

de um trabalho conjunto para ampliação desse instrumento, ou ser dada a 

continuidade da pesquisa com a análise de outros documentos. 

Espera-se que o produto informacional estruturado nesta pesquisa possibilite 

que os dados coletados no diagnóstico, além da utilização no processo de 

planejamento, sejam armazenados para utilização posterior, compondo uma série 

histórica dos cenários apresentados pela unidade de informação a cada coleta 

diagnóstica realizada, formando um banco de dados que fornecerá insumos para 

tomadas de decisão gerenciais. 

Além disso, com esse instrumento, acredita-se que a padronização dos 

conceitos e das formas de coleta dos dados beneficiará o trabalho em rede realizado 

no SIBI, reduzindo o tempo dos gestores na busca por parâmetros que possam ser 

referência para identificar pontos fortes e fracos e a perca de recursos humanos e 

materiais na duplicação de esforços para implementação do planejamento nas 

bibliotecas. 

Como contribuição para a literatura especializada sobre as bibliotecas dos 

IFs, este estudo trouxe mais que evidenciação teórica, apresentou um instrumento 

de aplicação prática, que se propõe a auxiliar numa importante etapa do processo de 

planejamento. Alinhada ao propósito do mestrado profissional de contribuir com 

melhorias no ambiente de trabalho do pesquisador, a presente pesquisa possibilitou 

a elaboração de um instrumento que poderá ser utilizado nas bibliotecas do IFCE, 

como ação piloto, e, posteriormente, entender-se às demais bibliotecas da Rede 

Federal. 

Para a realização de trabalhos futuros, indica-se a aplicação desse 

instrumento no diagnóstico organizacional das bibliotecas do IFCE, buscando a 

validação dos indicadores coletados e, consequentemente, da aplicabilidade das 

diretrizes utilizadas, além do preenchimento de possíveis lacunas e da ampliação 
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dos aspectos analisados. Espera-se que este estudo possa inspirar pesquisas 

correlatas e, principalmente, que esse instrumento possa ser utilizado em ações 

concretas. 
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APÊNDICE A — DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

Quadro 11 — Distribuição das unidades dos Institutos Federais por Unidade da 

Federação - Brasil - ano base 2018 

27 Unidades da Federação 
38 Institutos 

Federais 
593 unidades dos 
Institutos Federais 

Região Norte 7 70 

Acre IFAC 6 

Amapá IFAP 6 

Amazonas IFAM 15 

Pará IFPA 18 

Rondônia IFRO 9 

Roraima IFRR 5 

Tocantins IFTO 11 

Região Nordeste 11 207 

Alagoas IFAL 16 

 
Bahia 

IFBA 21 

IF BAIANO 15 

Ceará IFCE 32 

Maranhão IFMA 30 

Paraíba IFPB 21 

 
Pernambuco 

IFPE 16 

IF SERTÃO-PE 7 

Piauí IFPI 20 

Rio Grande do Norte IFRN 20 

Sergipe IFS 9 

Região Centro-Oeste 5 65 

Distrito Federal IFB 10 

Goiás IFG 14 
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IF GOIANO 12 

Mato Grosso IFMT 19 

Mato Grosso do Sul IFMS 10 

Região Sudeste 9 145 

Espírito Santo IFES 22 

 
Minas Gerais 

IFMG 18 

IFNMG 13 

IF SUDESTE MG 10 

IFSULDEMINAS 9 

IFTM 9 

Rio de Janeiro IFRJ 15 

IFF 12 

São Paulo IFSP 37 

Região Sul 6 106 

Paraná IFPR 25 

Rio Grande do Sul IFRS 17 

IFSUL 15 

IFFAR 11 

Santa Catarina IFSC 23 

IFC 15 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Plataforma Nilo Peçanha (2020). 

  



111 
 

APÊNDICE B — AÇÕES DO PLANO ANUAL DE AÇÕES DO IFCE 
 
Quadro 12 — Ações relacionadas às bibliotecas no Plano Anual de Ações do IFCE 

Campus Acopiara 
- Objetivo Estratégico: 3.1: Atender aos percentuais previstos na Lei 11.892/2008: 

● Meta 3.1.2: Taxa de matrículas em cursos técnicos: 
○ Ação 3.1.2.2: Criar o curso Técnico em Tradução e Interpretação de 

LIBRAS: 
■ Atividade: Aquisição de acervo bibliográfico. Período: 

01/02/2019 a 31/12/2019. Valor: 30.000,00. 
- Objetivo Estratégico: 3.24: Melhorar os indicadores de qualidade de ensino: 

● Meta 3.24.1: Índice Geral de Cursos (IGC): 
○ Ação 3.24.1.5: Ampliação do acervo bibliográfico da instituição: 

■ Atividade: Adquirir acervo bibliográfico. Período: 01/02/2019 a 
31/12/2019. Valor unitário: 20.000,00. 

Campus Aracati 
 - Objetivo Estratégico: 1.11: Ampliar e modernizar a infraestrutura física do IFCE: 

● Meta 1.11.1: Implantação de ambientes: 
○ Ação 1.11.1.2: Divisão das salas do andar superior da biblioteca: 

■ Atividade: Divisão do espaço da biblioteca andar superior em 
salas. Período: 01/02/2019 a 01/06/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Avançado Pecém 
- Objetivo Estratégico: 3.2: Reduzir o número de estudantes retidos: 

● Meta 3.2.1: Índice de reprovação em componentes curriculares críticos: 
○ Ação 3.2.1.1: Acompanhar o desempenho individual dos estudantes 

ao longo do curso: 
■ Atividade: Incentivar o uso da biblioteca como espaço de 

estudo e de pesquisa bibliográfica. Período: 02/01/2019 a 
31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Boa Viagem 
- Objetivo Estratégico: 3.24: Melhorar os indicadores de qualidade de ensino: 

● Meta 3.24.1: Índice Geral de Cursos (IGC): 
○ Ação 3.24.1.1: Alcançar o IGC 4: 

■ Atividade: Complementar o acervo bibliográfico para atender 
prontamente a Licenciatura em Química e adaptar a estrutura 
de laboratórios e de acessibilidade do campus. Período: 
02/01/2019 a 30/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Canindé 
- Objetivo Estratégico: 3.3: Reduzir a evasão discente: 

● Meta 3.3.1: Taxa de Evasão: 
○ Ação 3.3.1.10: Criação da Biblioteca Viva: 

■ Atividade: Disponibilizar bibliotecas com estruturas e serviços 
mais convidativos, com foco no estudo individual e coletivo. 
Período: 01/02/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Cedro 
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- Objetivo Estratégico: 3.3: Reduzir a evasão discente: 
● Meta 3.3.1: Taxa de Evasão: 

○ Ação 3.3.1.4: Revitalizar espaços de “leitura, interação e jogos”: 
■ Atividade: Arrecadação de jogos e revistas em quadrinhos 

para a formação do acervo do espaço. Período: 02/01/2019 a 
31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

- Objetivo Estratégico: 3.24: Melhorar os indicadores de qualidade de ensino: 
● Meta 3.24.2: Conceito Preliminar de Curso (CPC): 

○ Ação 3.24.2.1: Promover o aumento da relação entre as bibliografias 
básicas e complementares dos cursos de graduação com o acervo 
digital e Físico da Biblioteca: 

■ Atividades: 
- Adequação das bibliografias ao acervo físico e digital da biblioteca; 
- Avaliação das bibliografias complementares e básicas dos cursos de graduação 
do campus; 
- Aquisição de material bibliográfico para atender às demandas dos cursos de 
graduação 
Período: 02/01/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Crateús 
- Objetivo Estratégico: 3.24: Melhorar os indicadores de qualidade de ensino: 

● Meta 3.24.2: Conceito Preliminar de Curso (CPC): 
○ Ação 3.24.2.1: Aquisição de equipamento de laboratórios e livros: 

■ Atividade: Compra de acervo bibliográfico. Período: 
02/01/2019 a 31/12/2019. Valor: 50.000,00. 

Campus Maranguape 
- Objetivo Estratégico: 3.1: Atender aos percentuais previstos na Lei 11.892/2008: 

● Meta 3.1.1: Taxa de matrículas em cursos de licenciatura ou programas de 
formação pedagógica (presencial e a distância): 

○ Ação 3.1.1.4: Adquirir bibliografias para o Curso Licenciatura em 
Letras: 

■ Atividades: 
- Preparação da lista de livros. Período: 05/08/2019 a 16/08/2019; 
- Termo de Referência. Período: 12/08/2019 a 12/09/2019; 
- Aquisição dos livros: Período: 12/08/2019 a 12/09/2019. Valor unitário: 40.000,00; 
- Recebimento dos livros: 15/10/2019 a 15/11/2019. 

○ Ação 3.1.1.3: Adquirir bibliografias para o Curso Licenciatura em 
Pedagogia 

■ Atividades: 
- Preparação da lista de livros. Período: 01/03/2019 a 15/03/2019; 
- Termo de Referência. Período: 18/03/2019 a 18/04/2019; 
- Aquisição dos livros: Período: 18/03/2019 a 18/04/2019. Valor unitário: 40.000,00; 
- Recebimento dos livros: 28/05/2019 a 28/06/2019. 

● Meta 3.1.2: Taxa de matrículas em cursos técnicos: 
○ Ação 3.1.2.3: Adquirir bibliografias para o curso técnico em 

Eletrônica: 
■ Atividades: 

- Preparação da lista de livros. Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; 
- Termo de Referência. Período: 01/06/2019 a 28/06/2019; 



113 
 

- Aquisição dos livros: Período: 01/06/2019 a 28/06/2019. Valor unitário: 40.000,00; 
- Recebimento dos livros: 01/07/2019 a 31/07/2019. 

Campus Sobral 
- Objetivo Estratégico: 3.1: Atender aos percentuais previstos na Lei 11.892/2008: 

● Meta 3.1.1: Taxa de matrículas em cursos de licenciatura ou programas de 
formação pedagógica (presencial e a distância): 

○ Ação 3.1.1.1: Implantar o Curso de Licenciatura em Matemática: 
■ Atividade: Aquisição de material bibliográfico. Período: 

02/01/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Tabuleiro do Norte 
- Objetivo Estratégico: 3.1: Atender aos percentuais previstos na Lei 11.892/2008: 

● Meta 3.1.1: Taxa de matrículas em cursos de licenciatura ou programas de 
formação pedagógica (presencial e a distância): 

○ Ação 3.1.1.1: Criação do curso de Licenciatura em Português/Inglês 
e suas respectivas literaturas: 

■ Atividade: Promover aquisição de bibliografia. Período: 
11/02/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 30.000,00. 

Campus Tianguá 
- Objetivo Estratégico: 3.24: Melhorar os indicadores de qualidade de ensino: 

● Meta 3.24.2: Conceito Preliminar de Curso (CPC): 
○ Ação 3.24.2.1: Alcançar o CPC 3 para todos os cursos de graduação: 

■ Atividade: Aquisição de acervo bibliográfico. Período: 
01/02/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

● Meta 3.24.3: Desempenho Enade: 
○ Ação 3.24.3.1: Nota 3 em todos os cursos avaliados 

■ Atividade: Disponibilizar bibliotecas com estruturas e serviços 
mais convidativos, com foco no estudo individual e coletivo. 
Período: 01/02/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Ubajara 
- Objetivo Estratégico: 3.24: Melhorar os indicadores de qualidade de ensino: 

● Meta 3.24.2: Conceito Preliminar de Curso (CPC): 
○ Ação 3.24.2.3: Aumento do acervo bibliográfico: 

■ Atividade: Aquisição de acervo bibliográfico. Período: 
02/01/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

● Meta 3.24.3: Desempenho Enade: 
○ Ação 3.24.3.1: Incentivar a participação dos alunos no ENADE: 

■ Atividade: Disponibilizar bibliotecas com estruturas e serviços 
mais convidativos, com foco no estudo individual e coletivo. 
Período: 02/01/2019 a 31/12/2019. Valor unitário: 0,00. 

Campus Umirim 
- Objetivo Estratégico: 1.11: Ampliar e modernizar a infraestrutura física do IFCE: 

● Meta 1.11.1: Implantação de ambientes: 
○ Ação 1.11.1.4: Construção de Ginásio e Biblioteca: 

■ Período de Execução: 02/01/2019 a 31/12/2019. Valor 
unitário: 0,00. 

Fonte: Plano Anual de Ações dos campi do IFCE (2019). 
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APÊNDICE C — CURSOS OFERECIDOS PELOS CAMPI DO IFCE 

 

Quadro 13 — Cursos oferecidos pelo IFCE por mesorregião, microrregião e campus 

- Ceará - ano base 2018 

Microrregião Campus Cursos oferecidos* 

Mesorregião Noroeste Cearense 

Ibiapaba Tianguá 8 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
3 cursos de Graduação: 
- Licenciatura em letras - Português e inglês; 
- Licenciatura em física; 
- Bacharelado em ciência da computação. 
2 cursos Técnicos: 
- Técnico em informática (subsequente); 
- Técnico em agricultura (subsequente). 

Ubajara 1 curso de Qualificação profissional (FIC) 
3 cursos de Graduação: 
- Tecnologia em gastronomia;  
- Tecnologia em agroindústria;  
- Licenciatura em química.  
1 curso Técnico: Técnico em alimentos (subsequente) 

Litoral de 
Camocim e 
Acaraú 

Acaraú 10 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos de Graduação: 
- Licenciatura em física; 
- Licenciatura em ciências biológicas. 
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em meio ambiente e desenvolvimento regional.  
6 cursos Técnicos:  
- Técnico em aquicultura (subsequente); 
- Técnico em pesca (subsequente); 
- Técnico em construção naval (subsequente); 
- Técnico em restaurante e bar (subsequente); 
- Técnico em eventos (subsequente); 
- Técnico em meio ambiente (subsequente). 

Camocim 3 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
3 cursos de Graduação: 
- Tecnologia em processos ambientais; 
- Licenciatura em química; 
- Licenciatura em letras - português e inglês.  
2 cursos Técnicos:  
- Técnico em restaurante e bar (subsequente);  
- Técnico em manutenção e suporte em informática 
(subsequente) 

Sobral Sobral 5 cursos de Graduação: 
- Tecnologia em mecatrônica industrial;  
- Tecnologia em alimentos;  
- Tecnologia em irrigação e drenagem;  
- Tecnologia em saneamento ambiental;  
- Licenciatura em física. 
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3 curso de Pós-graduação: 
- Especialização em gestão ambiental;  
- Especialização em gestão da qualidade e segurança dos 
alimentos;  
- Mestrado nacional profissional em ensino de física. 
8 cursos Técnicos:  
- Técnico em eletrotécnica (subsequente);  
- Técnico em mecânica (subsequente); 
- Técnico em meio ambiente (subsequente); 
- Técnico em panificação (subsequente);  
- Técnico em fruticultura (subsequente);  
- Técnico em agroindústria (subsequente);  
- Técnico em segurança do trabalho (subsequente);  
- Técnico em agropecuária (subsequente) 

Mesorregião Norte Cearense 

Baixo Curu Paracuru 7 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em gestão ambiental;  
- Licenciatura em ciências biológicas.  
2 cursos Técnicos:  
- Técnico em meio ambiente (subsequente);  
- Técnico em redes de computadores (subsequente). 

Pecém 18 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos Técnicos:  
- Técnico em eletromecânica (subsequente); 
- Técnico em automação industrial (subsequente). 

Baturité Baturité 4 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
3 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em gastronomia;  
- Tecnologia em hotelaria;  
- Licenciatura em letras - português e inglês.  
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em ciência de alimentos.  
2 cursos Técnicos:  
- Técnico em hospedagem (concomitante);  
- Técnico em administração (subsequente). 

Guaramiranga 10 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
1 curso Técnico: Técnico em hospedagem (subsequente). 

Canindé Canindé 11 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
4 cursos de Graduação: 
- Tecnologia em gestão de turismo;  
- Tecnologia em redes de computadores; 
- Licenciatura em educação física;  
- Licenciatura em matemática.  
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em planejamento e gestão de políticas 
públicas.  
4 cursos Técnicos:  
- Técnico em telecomunicações (integrado);  
- Técnico em eventos (integrado);  
- Técnico em eletrônica (integrado);  
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- Técnico em informática (subsequente). 

Itapipoca Itapipoca 7 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
1 curso de Graduação: Licenciatura em física.  
4 cursos Técnicos:  
técnico em edificações (integrado);  
técnico em mecânica (integrado);  
técnico em edificações (subsequente);  
técnico em mecânica (subsequente). 

Uruburetama Umirim 3 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
1 curso de Graduação: Licenciatura em letras - português e 
inglês 
4 cursos Técnicos:  
- Técnico em agropecuária (integrado);  
- Técnico em informática (integrado); 
- Técnico em agropecuária (subsequente);  
- Técnico em informática (subsequente). 

Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 

Fortaleza Caucaia 6 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos de Pós-graduação:  
- Especialização em ensino de ciências humana; 
- Especialização em ensino de ciências da natureza.  
7 cursos Técnicos:  
- Técnico em eletroeletrônica (integrado);  
- Técnico em petroquímica (integrado);  
- Técnico em metalurgia (integrado); 
- Técnico em eletroeletrônica (concomitante); 
- Técnico em metalurgia (concomitante); 
- Técnico em petroquímica (concomitante);  
- Técnico em logística (subsequente). 

Fortaleza 12 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
20 cursos de Graduação: 
- Tecnologia em gestão ambiental; 
- Tecnologia em telemática; 
- Tecnologia em hotelaria; 
- Tecnologia em processos químicos; 
- Tecnologia em saneamento ambiental; 
- Tecnologia em gestão de turismo; 
- Tecnologia em gestão desportiva e de lazer; 
- Tecnologia em hotelaria; 
- Tecnologia em estradas; 
- Tecnologia em mecatrônica industrial; 
- Licenciatura em física; 
- Licenciatura em matemática; 
- Licenciatura em artes visuais; 
- Licenciatura em teatro; 
- Licenciatura em educação profissional, científica e tecnológica; 
- Bacharelado em engenharia de mecatrônica; 
- Bacharelado em engenharia de computação; 
- Bacharelado em engenharia de telecomunicações; 
- Bacharelado em turismo; 
- Bacharelado em engenharia civil. 
11 cursos de pós-graduação: 
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- Especialização em elaboração e gerenciamento de projetos 
para gestão municipal de recursos hídricos;  
- Especialização em orientação e mobilidade;  
- Especialização em formação pedagógica para docência na 
educação profissional e tecnológica;  
- Especialização em docência na educação profissional, 
científica e tecnologia;  
- Mestrado em tecnologia e gestão ambiental;  
- Mestrado em engenharia de telecomunicações;  
- Mestrado em ciência da computação;  
- Mestrado em ensino de ciências e matemática;  
- Mestrado em propriedade intelectual e transferência de 
tecnologia para inovação; 
- Mestrado em educação profissional e tecnológica;  
- Mestrado profissional em artes. 
21 cursos Técnicos: 
- Técnico em edificações (integrado);  
- Técnico em eletrotécnica (integrado);  
- Técnico em química (integrado);  
- Técnico em mecânica (integrado);  
- Técnico em telecomunicações (integrado);  
- Técnico em informática (integrado);  
- Técnico em edificações (subsequente);  
- Técnico em mecânica (concomitante);  
- Técnico em redes de computadores (subsequente);  
- Técnico em segurança do trabalho (subsequente);  
- Técnico em eletrotécnica (concomitante);  
- Técnico em manutenção automotiva (subsequente);  
- Técnico em eletrotécnica (subsequente);  
- Técnico em informática (subsequente);  
- Técnico em segurança do trabalho (subsequente);  
- Técnico em guia de turismo (subsequente); 
- Técnico em instrumento musical (concomitante);  
- Técnico em redes de computadores (concomitante);  
- Técnico em eletrotécnica (concomitante);  
- Técnico em segurança do trabalho (concomitante);  
- Técnico em informática (concomitante). 

Maracanaú 6 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em manutenção industrial;  
- Licenciatura em química;  
- Bacharelado em engenharia ambiental e sanitária;  
- Bacharelado em ciência da computação;  
- Bacharelado em engenharia mecânica;  
- Bacharelado em engenharia de controle e automação.  
1 curso de Pós-graduação: Mestrado em energias renováveis.  
4 cursos Técnicos:  
- Técnico em automação industrial (concomitante);  
- Técnico em informática (concomitante);  
- Técnico em meio ambiente (concomitante);  
- Técnico em redes de computadores (concomitante). 

Maranguape 21 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
1 curso de Graduação: Licenciatura em matemática. 
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em ensino na educação básica. 
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Pacajus Horizonte 16 cursos de Qualificação profissional (FIC) 

Mesorregião Sertões Cearenses 

Sertão de 
Cratéus 

Crateús 7 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
6 cursos de Graduação:  
- Licenciatura em música;  
- Licenciatura em matemática;  
- Licenciatura em letras; 
- Licenciatura em física;  
- Licenciatura em geografia;  
- Bacharelado em zootecnia.  
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em ensino de ciências da natureza e 
matemática. 5 cursos Técnicos:  
- Técnico em química (integrado);  
- Técnico em edificações (concomitante);  
- Técnico em agropecuária (subsequente);  
- Técnico em edificações (subsequente);  
- Técnico em alimentos (subsequente). 

Sertão de 
Inhamuns 

Tauá 11 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em telemática;  
- Licenciatura em letras - português e inglês.  
3 cursos Técnicos:  
- Técnico em redes de computadores (integrado);  
- Técnico em agropecuária (integrado); 
- Técnico em agronegócio (concomitante). 

Sertão de 
Quixeramobi
m 

Boa Viagem 13 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
1 curso de Graduação: Licenciatura em química.  
2 cursos Técnicos:  
- Técnico em redes de computadores (integrado);  
- Técnico em agropecuária (subsequente). 

Quixadá 6 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em agronegócio;  
- Licenciatura em geografia; 
- Licenciatura em química;  
- Bacharelado em engenharia ambiental;  
- Bacharelado em engenharia de produção civil;  
- Bacharelado em engenharia civil.  
12 cursos Técnicos:  
- Técnico em química (integrado);  
- Técnico em edificações (integrado);  
- Técnico em infraestrutura escolar (subsequente);  
- Técnico em alimentação escolar (subsequente);  
- Técnico em secretaria escolar (subsequente);  
- Técnico em multimeios didáticos (subsequente);  
- Técnico em meio ambiente (subsequente);  
- Técnico em edificações (subsequente);  
- Técnico em química (subsequente);  
- Técnico em meio ambiente (subsequente);  
- Técnico em edificações (concomitante);  
- Técnico em química (concomitante). 
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Sertão de 
Senador 
Pompeu 

Mombaça Oferta de cursos FIC iniciada em 2019.2. 

Acopiara 22 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
1 curso de Graduação: Licenciatura em ciências biológicas. 
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em ensino de ciências e matemática.  
1 curso Técnico: Técnico em informática (subsequente). 

Mesorregião Jaguaribe 

Baixo 
Jaguaribe 

Jaguaribe 17 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em redes de computadores; 
- Licenciatura em ciências biológicas.  
3 cursos Técnicos:  
- Técnico em eletromecânica (integrado);  
- Técnico em eletromecânica (subsequente);  
- Técnico em eletromecânica (concomitante). 

Limoeiro do 
Norte 

8 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
6 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em alimentos;  
- Tecnologia em mecatrônica industrial;  
- Tecnologia em saneamento ambiental;  
- Licenciatura em educação física;  
- Bacharelado em agronomia;  
- Bacharelado em nutrição.  
3 cursos de Pós-graduação:  
- Especialização em saúde e segurança alimentar;  
- Especialização em metodologias de ensino para educação 
básica; 
- Mestrado em tecnologia de alimentos.  
5 cursos Técnicos:  
- Técnico em eletroeletrônica (concomitante);  
- Técnico em meio ambiente (concomitante);  
- Técnico em mecânica (concomitante);  
- Técnico em agropecuária (concomitante);  
- Técnico em panificação (concomitante). 

Morada 
Nova 

8 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos de Graduação:  
- Bacharelado em engenharia civil;  
- Bacharelado em engenharia de aquicultura.  
1 curso de Pós-graduação: especialização em gestão 
ambiental.  
7 cursos Técnicos:  
técnico em segurança do trabalho (concomitante);  
técnico em informática (concomitante);  
técnico em informática (subsequente);  
técnico em aquicultura (subsequente);  
técnico em aquicultura (concomitante);  
técnico em edificações (concomitante);  
técnico em edificações (subsequente). 
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Jaguaruana 4 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
4 cursos Técnicos: 
- Técnico em computação gráfica (subsequente); 
- Técnico em informática (subsequente); 
- Técnico em informática (subsequente); 
- Técnico em computação gráfica (subsequente). 

Tabuleiro do 
Norte 

13 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em teoria, metodologia e práticas de ensino. 
9 cursos técnicos:  
- Técnico em petróleo e gás (integrado);  
- Técnico em manutenção automotiva (integrado);  
- Técnico em petróleo e gás (subsequente);  
- Técnico em manutenção automotiva (subsequente);  
- Técnico em soldagem (subsequente);  
- Técnico em administração (subsequente);  
- Técnico em instrumento musical - c.hab. (subsequente);  
- Técnico em manutenção automotiva (concomitante);  
- Técnico em petróleo e gás (concomitante). 

Litoral de 
Aracati 

Aracati 6 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
4 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em hotelaria;  
- Licenciatura em química;  
- Bacharelado em ciência da computação;  
- Bacharelado em engenharia de aquicultura.  
5 cursos Técnicos:  
- Técnico em petroquímica (integrado);  
- Técnico em informática (concomitante);  
- Técnico em aquicultura (concomitante);  
- Técnico em eventos (concomitante);  
- Técnico em guia de turismo (concomitante). 

Mesorregião Centro-Sul Cearense 

Iguatu Cedro 2 cursos de Qualificação profissional (FIC) 
4 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em mecatrônica industrial;  
- Licenciatura em matemática;  
- Licenciatura em física;  
- Bacharelado em sistemas de informação.  
5 cursos Técnicos:  
- Técnico em mecânica (integrado);  
- Técnico em eletrotécnica (integrado);  
- Técnico em informática (integrado);  
- Técnico em eletrotécnica (concomitante);  
- Técnico em mecânica (concomitante). 

Iguatu 4 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em irrigação e drenagem;  
- Licenciatura em geografia;  
- Licenciatura em química;  
- Bacharelado em serviço social. 
1 curso de pós-graduação:  
- Especialização em educação profissional.  
10 cursos Técnicos:  
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- Técnico em agropecuária (integrado);  
- Técnico em agroindústria (integrado);  
- Técnico em nutrição e dietética (integrado);  
- Técnico em informática (integrado);  
- Técnico em comércio (subsequente);  
- Técnico em agroindústria (subsequente);  
- Técnico em informática (subsequente);  
- Técnico em zootecnia (subsequente);  
- Técnico em agropecuária (subsequente);  
- Técnico em nutrição e dietética (subsequente). 

Mesorregião Sul Cearense 

Cariri Juazeiro do 
Norte 

1 curso de Qualificação profissional (FIC) 
6 cursos de Graduação:  
- Tecnologia em automação industrial;  
- Tecnologia em construção de edifícios;  
- Licenciatura em educação física;  
- Licenciatura em matemática;  
- Licenciatura em matemática;  
- Bacharelado em engenharia ambiental.  
1 curso de Pós-graduação:  
- Especialização em ensino de matemática com ênfase na 
formação de professores da educação básica.  
3 cursos Técnicos:  
- Técnico em edificações (integrado);  
- Técnico em eletrotécnica (integrado);  
- Técnico em mecânica (integrado). 

Crato 1 curso de Qualificação profissional (FIC) 
2 cursos de Graduação:  
- Bacharelado em sistemas de informação;  
- Bacharelado em zootecnia.  
3 cursos de Pós-graduação:  
- Especialização em produção animal no semiárido;  
- Especialização em manejo sustentável da irrigação para o 

desenvolvimento dos sistemas agrícolas;  
- Especialização em gestão e manejo de recursos ambientais;  
3 cursos técnicos:  
- Técnico em agropecuária (integrado);  
- Técnico em informática (integrado);  
- Técnico em agropecuária (subsequente). 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do site IFCE em Números (2020). 
Nota: *Por serem variáveis, de curta duração e numerosos, os cursos FIC não constam listados neste 

quadro, mas podem ser consultados no site IFCE em Números. 
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APÊNDICE D — QUESTIONÁRIO SOBRE AS BIBLIOTECAS DO IFCE 
 
 

Prezado(a) colega, 
na minha pesquisa para o mestrado em Biblioteconomia da UFCA, 
intitulada “Planejamento de unidades de informação: diretrizes e indicadores 
para o diagnóstico organizacional das bibliotecas do Instituto Federal do Ceará”, 
haverá uma seção sobre as Bibliotecas do IFCE, na qual pretendo fazer 
uma breve descrição das nossas bibliotecas. 
 
Buscando trabalhar com informações precisas, atuais e fidedignas, conto 
com sua colaboração para responder o curto questionário a seguir, sobre 
a Biblioteca em que você atua. 
Este questionário não servirá a outros fins que não à pesquisa em 
desenvolvimento. 
 
Rosana Vasconcelos - Bibliotecária IFCE Iguatu - 
rrosana.vasconcelos@ifce.edu.br  
Orientadora: Profª. Drª. Elieny do Nascimento Silva - e lieny.silva@ufca.edu.br 
 
*Obrigatório 
 
Em qual campus você atua?* 

Escolher 
 
Qual o nome da Biblioteca?* 
Exemplo: Biblioteca Lourival Pinho. Caso a Biblioteca não tenha nome, por favor informe: 
"A Biblioteca não tem nome". 
Sua resposta 
 

Qual o ano de fundação da Biblioteca?* 
Sua resposta 

 
Qual o horário de funcionamento da Biblioteca?* 
Exemplo: de segunda a sexta-feira, de 7h as 22h. 
Sua resposta 

 
Quais os canais de comunicação da Biblioteca?* 
Exemplo: 1 - E-mail: biblioteca iguatu@ifce edu br 2 - Página no site do IFCE: 
h ttps://ifce.edu.br/iguatu/menu/biblioteca etc. Caso a Biblioteca possua redes sociais, por 
favor as informe. 
Sua resposta 
 

Quais produtos e serviços são oferecidos pela Biblioteca? 
Selecione os produtos e serviços oferecidos em sua Biblioteca. Na opção OUTROS, é 
possível informar outros produtos e serviços que sua Biblioteca oferece. 
 

   Empréstimo domiciliar  
   Consulta local 

   Renovação de empréstimo 

   Reserva 

   Computadores para pesquisa 

mailto:rosana.vasconcelos@ifce.edu.br
mailto:%20lieny.silva@ufca.edu.br
mailto:biblioteca.iguatu@ifce.edu.br
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   Treinamento/orientação para consulta ao Portal de Periódicos da Capes 

Treinamento/orientação para consulta à Biblioteca Virtual Universitária 
(BVU) 

  Treinamento/orientação para utilização do SophiA 
   Treinamento/orientação para normalização de trabalhos acadêmicos 

   Treinamento/orientação para criação e preenchimento de Currículo 
Lattes  

   Levantamento bibliográfico 

   Rede Wi-Fi 

   Visitas orientadas 

   Comutação bibliográfica (COMUT) 
   Disponibilização de tutoriais 

   Empréstimo entre bibliotecas de outras instituições  

   Disseminação Seletiva da Informação (DSI) 
Normalização de publicações oficiais do Campus 

   Acesso à ABNT Coleção  
   Empréstimo de tablets 

   Elaboração de ficha catalográfica de publicações oficiais do campus 

Outro: 
 
A Biblioteca possui salas de estudo em grupo? Se sim, quantas?* 
Sua resposta 

 
A Biblioteca possui salas de estudo individual? Se sim, quantas?* 
Sua resposta 

 
A Biblioteca disponibiliza aos usuários computadores para pesquisa? Se 
sim, quantos?* 
Sua resposta 

 
Qual o tamanho da Biblioteca?* 
Exemplo: 110 m² 
Sua resposta 

 
Quais os setores da Biblioteca?* 
Selecione os setores existentes em sua Biblioteca. Na opção OUTROS, é possível 
informar outros setores. 

 
  Salão do acervo 

  Sala de estudo em grupo 
  Sala para estudo individual 

  Sala com computadores para pesquisa  

  Sala de reuniões 

  Coordenação 

  Processamento técnico  
   Restauração 

  Atendimento 
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  Arquivo 

  Sala para acervo especial 

  Ambiente reservado para guarda-volumes  

  Reprografia (Xérox) 

  Sala de multimídia (TV, projetor, DVD Player, vídeo cassete, etc.)  

  Outro: 
 
Quantos servidores atuam efetivamente na biblioteca? Por favor, informe 
cargo e função.* 
Exemplos: 2 auxiliares de biblioteca – atendimento; 1 assistente administrativo - 
atendimento; 1 bibliotecária – processamento técnico/atendimento/educação de usuários 
Sua resposta 

 
Por favor, envie 2 ou mais fotos com uma "visão geral" da Biblioteca 
Caso haja problemas para o envio das fotos pelo formulário, por favor, envie-as para meu 
e-mail: rosana.vasconcelos@ifce.edu.br 
ADICIONAR ARQUIVO 

 
Fonte das fotos enviadas * 
Por favor, informe o nome do(a) fotógrafo(a) responsável pelas fotos que você enviou. 
Caso não tenha essa informação, informe outra fonte/link para que eu possa indicá-la 
junto à imagem. 
Exemplos: Arquivo da Biblioteca; Portal do IFCE; Arquivo pessoal de Rosana 
Vasconcelos, etc. 
Sua resposta 

 
Comentários livres… 
Aqui você pode inserir comentários, observações, críticas, sugestões… que considerar 
importantes para a descrição da Biblioteca em que você atua. 
Sua resposta 
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1 APRESENTAÇÃO 
Este instrumento é produto da pesquisa de Mestrado Profissional 

em Biblioteconomia submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (PPGB/UFCA), intitulada 
“Planejamento em unidades de informação: diretrizes e indicadores para 
o diagnóstico organizacional das bibliotecas do Instituto Federal do Ceará 
(IFCE)”, da pesquisadora, e Bibliotecária do IFCE, Rosana de Vasconcelos 
Sousa, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Elieny do Nascimento Silva, docente do 
PPGB/UFCA.

No processo de planejamento de atividades, produtos e serviços de uma 
unidade de informação é indispensável que se conheça todos os aspectos 
gerenciais que a envolvem. A elaboração de um plano de trabalho eficiente 
baseia-se na realidade da instituição, em suas limitações e potencialidades, 
com ações prioritárias e soluções viáveis para os problemas existentes. 
Para que isso ocorra, faz-se necessária a realização de um diagnóstico 
organizacional, primeira etapa de um planejamento, que permite conhecer 
essa realidade e promover as intervenções necessárias (BARBALHO; 
BERAQUET, 1995; MACIEL, 1997).

Considerando-se a importância dessa etapa de diagnóstico, elaboramos 
um instrumento de diagnóstico organizacional com indicadores compatíveis 
com o perfil das bibliotecas do IFCE, que possa ser utilizado como parâmetro 
para construção, planejamento e avaliação dessas unidades de informação.

Nosso intuito não é propor um modelo, pois deve-se considerar as 
especificidades de cada biblioteca, mas é disponibilizar um instrumento 
com referenciais flexíveis, que possa subsidiar o processo de diagnóstico, 
cabendo aos gestores de cada unidade de informação selecionar e adaptar 
esse instrumento conforme as necessidades de sua instituição.

É com essa compreensão que selecionamos indicadores de 
desempenho oriundos de padrões já validados na área de Biblioteconomia, 
para a identificação de pontos fortes, pontos fracos e pontos neutros das 
bibliotecas do IFCE, reduzindo o tempo do gestor na busca por parâmetros 
que possam ser referência nessa etapa de diagnóstico.

Biblioteca do IFCE Campus Baturité
Foto: Arquivo da Biblioteca
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2 ORIENTAÇÕES 
PARA USO

Este instrumento busca subsidiar a realização de um diagnóstico com 
foco exploratório, que consiste num mapeamento que perpassa todos os 
componentes de uma unidade de informação (ALMEIDA, 2005), resultando 
em sete categorias analisadas: estrutura física, estrutura organizacional, 
acessibilidade, recursos humanos, usuários, acervo e serviços.

Também poderá ser utilizado em diagnósticos de foco específico, cuja 
análise é direcionada para um elemento específico, que pode ser, por exemplo, 
a dimensão de produtos e serviços da unidade de informação, ou um serviço 
ou produto isolado (ALMEIDA, 2005), dentre outras possibilidades.

Além do levantamento de dados quantitativos relacionados à biblioteca, 
o diagnóstico objetiva a identificação dos pontos fortes, que são vantagens 
estruturais que favorecem a organização, e dos pontos fracos, que são 
desvantagens que desfavorecem a instituição (BARBALHO; BERAQUET, 
1995).

Considerando o contexto das bibliotecas do IFCE, que apresentam 
pluralidade de funções e tipos de usuários, trabalhamos também com 
o conceito de ponto neutro, adaptando-o de Oliveira (2013), em que são 
analisadas variáveis que não podem ser classificadas como ponto forte ou 
fraco da biblioteca, por não serem favoráveis para um dos tipos de usuários 
atendidos, mas também não serem desfavoráveis para a biblioteca como um 
todo.

Para tanto, o instrumento apresenta a categoria analisada, os aspectos 
abrangidos por essa categoria e os indicadores extraídos das diretrizes 
analisadas, seguidos da indicação numérica que corresponde a essas 
diretrizes, que constam relacionadas ao final do quadro. 

Os indicadores que não são acompanhados por uma indicação numérica 
foram inseridos pela pesquisadora, com base em suas vivências enquanto 
bibliotecária do Sistema de Bibliotecas do IFCE. Junto a todos os indicadores, 
há as colunas para indicação dos pontos fortes, fracos e neutros e para 
observações.

Biblioteca do IFCE Campus Itapipoca
Foto: Arquivo pessoal de Terezinha Aguiar
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O processo de coleta de dados pressupõe a consulta a, no mínimo, dois atores: usuários e funcionários da biblioteca, podendo ser utilizados vários instrumentos: 
questionário, entrevista, observação simples ou participante, e grupo focal (ALMEIDA, 2005).

Faz-se importante destacar que a inclusão dos usuários da unidade de informação nesse processo é fundamental, por serem os agentes principais para quem 
são direcionados os produtos e serviços e por contribuírem com dados externos e novos parâmetros que, em outras situações, dificilmente seriam obtidos dentro da 
organização (ALMEIDA, 2005).

Além da utilização dos dados do diagnóstico no processo de planejamento, é importante que sejam armazenados para utilização posterior, compondo uma série 
histórica dos cenários apresentados pela unidade de informação a cada coleta diagnóstica realizada, formando um banco de dados que fornecerá insumos para tomadas 
de decisão gerenciais.

Segue um exemplo ilustrativo de preenchimento do instrumento e, na seção seguinte, o instrumento completo:

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DA BIBLIOTECA: Lourival Pinho - IFCE Campus Iguatu                                                                                   DATA: 24/11/2019

Indicadores de potencialidades e limitações                Ponto forte            Ponto fraco         Ponto neutro            ObservaçõesAspectos
analisados

1.1 Localização Há transporte público e/ou transporte escolar 
que possibilite o acesso à biblioteca

-

Não há 
transporte 

público coletivo 
no município de 

Iguatu.

Há transporte 
escolar da 

prefeitura de 
Iguatu (2 ônibus 

em 2 rotas), 
porém só para os 
alunos do ensino 
integrado (turnos 
manhã e tarde). 

Os estudantes do 
ensino superior 
(turno noturno) 

não dispõem desse 
serviço.

-

1 ESTRUTURA FÍSICA

1.2 Extensão A área disponível é suficiente3, 16

Possui área mínima de 50m² 2, 6

Há espaço para expansões futuras3

Há espaço para crescimento do acervo8

Área de 330m², 
com possibilidade 

de expansão do 
prédio (terreno 

desocupado atrás 
e nas laterais).

Atualmente, 
não há espaço 
para ampliação 
do acervo.

--
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1.5 Temperatura 
      e umidade

Há aparelhos de ar-condicionado3, 4, 8, 16

Há aparelhos de controle de umidade do ar3, 4, 7, 8, 16

Há 5 aparelhos de 
ar-condicionado.

- 2 aparelhos 
estão com 

defeito e não há 
previsão para 

conserto;
- Não há 

aparelhos de 
controle de 

umidade do ar.

Solicitação de 
conserto dos 

aparelhos enviada 
ao setor responsável 
no dia 23/02/2019 

(SEI nº 00000.-
0000.2019).

-

Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa (2020).

 
Biblioteca do IFCE Campus Maracanaú

Foto: Luiz Carlos Silveira de Sousa
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DA BIBLIOTECA:                                                                                                                                                                            DATA:

                           Indicadores de potencialidades e limitações                                    Ponto forte       Ponto fraco      Ponto neutro      ObservaçõesAspectos
analisados

1.1 Localização A localização é central4, próxima das salas de aula e de espaços de 
convivência3, 16

Há transporte público e/ou transporte escolar que possibilite o acesso 
à biblioteca
Há estacionamento próximo à biblioteca

1 ESTRUTURA FÍSICA

1.2 Extensão A área disponível é suficiente3, 16

Possui área mínima de 50m² 2, 6

Possui área acima de 1m²/aluno matriculado8

Há espaço para expansões futuras3

Há espaço para crescimento do acervo8

3 INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

1.3 Ruído Há fatores de ruído16 na área externa à Biblioteca (pelo menos uma parte 
da biblioteca deve ser livre de ruídos externos3)4

1.4 Iluminação Há iluminação2, 7 suficiente e adequada13, 16, natural e/ou artificial4, 8

1.5 Temperatura       
      e umidade

Para assegurar ambiente agradável para usuários e servidores e para 
preservação do acervo:
há aparelhos de ar-condicionado3, 4, 8, 16

há aparelhos de controle de umidade do ar3, 4, 7, 8, 16
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1.6 Segurança Há equipe de vigilância3 para monitoramento da biblioteca, 24h ou durante 
o horário de funcionamento
Há câmeras de monitoramento nos setores da biblioteca8

Há extintores de incêndio3, 8 com a devida sinalização
Há saída de emergência com a devida sinalização15

Há sistema de segurança eletrônico para controle do acervo (sistema 
antifurto)3, 8

Há políticas e recursos para a prevenção e reparos dos edifícios, das 
coleções e dos equipamentos (sistema de alarme contra incêndio, limpeza 
do ambiente e do acervo)8

As redes elétrica e hidráulica da biblioteca são adequadas16

1.7 Sinalização Há sinalização:
da área externa
dos setores
de organização do acervo
com orientações sobre as normas de convivência, de utilização do acervo 
e dos espaços da biblioteca e sobre seu funcionamento
na entrada da biblioteca, com informações sobre nome da biblioteca, caso 
tenha, horário de funcionamento e servidores responsáveis3

1.8 Setores Há espaço: 
para leitura e estudo individual2, 3, 4, 9

para estudo em grupo3, 4, 9 de 4 a 6 usuários, em quantidade de 4 a 5% do 
total de alunos, com medida entre 9 e 10m² 8

com computadores para pesquisa2, 3, 4

para exposições4, lançamentos8, conferências3 etc.
de trabalho dos servidores da biblioteca4, com medida entre 5 e 6m²/2 
pessoas8

de atendimento aos usuários2, 4

para leitura informal, de livros e periódicos que estimulem a competência 
em informação e a leitura recreativa4

para atividades de treinamento/capacitação8, com assentos para pequenos 
e grandes grupos e até para aulas formais de classes inteiras, “quadro para o 
professor” com tecnologia adequada ao uso didático e espaço para projeção4

para reuniões dos servidores3, 8

para processamento técnico3, 4

para armazenamento de equipamentos audiovisuais4

para armazenamento de materiais de almoxarifado e suprimentos4, 8

para atividades audiovisuais2, 3, 4

para acondicionamento adequado do acervo2, 3, 4, 8

Há banheiros3

Há copa3

Há auditório8
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1.9 Mobiliário A mobília está com estado de conservação adequado16

Há assentos suficientes16 para acomodar, no mínimo, simultaneamente 
uma classe inteira, além de usuários avulsos2, 3

Há 1 assento/5 alunos8

Há assentos empilháveis para ocasiões em que os assentos permanentes 
da biblioteca são sejam suficientes5

Há balcão de atendimento3 e, no mínimo, uma mesa, uma cadeira e um 
computador com acesso à internet, para uso exclusivo do (s) funcionário 
(s)2

Mesas para acomodação dos usuários2, 3, em quantidade de 6 a 8% do 
total de alunos8

Há estantes suficientes para o acervo2, 3, 16

Há arquivos verticais3

Há bibliocantos5 ou suporte de livros3

Há caixas bibliográficas3

Há escadas de três degraus para acesso ao acervo3

Há expositores para livros, revistas e vídeos3

Há carros para transporte de material bibliográfico3

Há guarda-volumes2, 3

Há estantes expositoras2, 3

Há porta-jornais3

Há mapoteca3

Há armários suficientes (para fins administrativos)3, 16

Há armário-escaninho para servidores da biblioteca3

1.10 Equipamentos Há, no mínimo, um computador com acesso à internet para uso exclusivo 
de professores e alunos em atividades acadêmicas, sendo ideal um 
número suficiente de computadores para uma classe inteira2, 4

Há equipamento de autoempréstimo e autodevolução8

Há gravadores3

Há filmadora2

Há projetores multimídia3, 4

Há telão para projeção3

Há escaner2, 3, 8, 12

Há impressora2, 3, 4

Há equipamento para reprodução de documentos (xérox)3, 8

Há máquina fotográfica2

Há televisão2, 3

Há telefone2, 3

Há leitores de código de barras3

Há lixeiras e/ou contentores para reciclados3, 15
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1.11 Limpeza Há limpeza2, 3 periódica dos setores da biblioteca e do acervo

Há aparelhos de DVD3

Há aparelho de amplificação de som3

Há fones de ouvido3

Há relógio de parede3

Há máquina de calcular3

Há videocassetes3

Há aspirador de pó para livros3

Há carimbo de identificação da biblioteca e para registro do material 
bibliográfico3

Há equipamento magnetizador e desmagnetizador de etiquetas do 
sistema antifurto3

Há quadro branco/lousa3

Há quadro de avisos2, 3

Há catraca ou outro equipamento para controle de entrada e saída dos 
usuários3

Há bebedouro3

Há micro-ondas3

Há geladeira3

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2.1 Funcionamento O horário de funcionamento contempla todos os turnos nos quais há 
atividades acadêmicas na instituição2, 6, 7, com 12h diárias ininterruptas, 
oferecendo todos os serviços8

O horário de funcionamento contempla horários de intervalo dos 
usuários (horário de almoço, por exemplo), a fim de proporcionar acesso 
à informação de forma irrestrita6

2.2 Documentos  
       regulatórios

Há folheto/guia da biblioteca2

Há um regulamento da biblioteca3, 16

Há um manual de processos da biblioteca16

Há política de acesso à internet4

Há política de gerenciamento de riscos (salvaguarda e emergência)
Há política de preservação e conservação do acervo
Há uma política que inclua um sistema de avaliação de desempenho8

Há uma política pedagógica (que aborda métodos de aprendizagem 
na escola, necessidades de aprendizagem dos alunos, necessidades 
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2.3 Comunicação Possui mecanismos formais de comunicação interna (quadros de 
aviso, boletins informativos, ramais telefônicos, e-mail, intranet, etc.)8 e 
informais (redes sociais etc.)16

O e-mail da biblioteca é acompanhado diariamente16

O site da Biblioteca, caso haja, possui conteúdo atualizado com 
regularidade16

Há sistema de comunicação interna3

3 ACESSIBILIDADE

2.4 Recursos  
       humanos

Há um programa de formação dos servidores3 por categoria funcional8

dos professores, níveis de sucesso escolar, desenvolvimento das 
competências de pesquisa, etc.)4

Há plano de ações anual4

Há plano de marketing da biblioteca4

Há a elaboração de um relatório anual da Biblioteca3, 4, 16

Os eventos da Biblioteca são incluídos no calendário anual de eventos 
da instituição

2.7 Avaliação Faz-se avaliação de todos os aspectos relacionados à biblioteca 
regularmente16

As avaliações realizadas fornecem subsídios informacionais para o 
processo de planejamento16

2.5 Recursos         
       financeiros

Há dotação orçamentária anual adequada às demandas da biblioteca4, 9, 16

2.6 Planejamento Há o planejamento anual de atividades3, 16

O planejamento está alinhado à missão e aos objetivos da instituição 
que a biblioteca integra16

3.1 Acessibilidade
     arquitetônica

O transporte público no entorno da biblioteca é acessível13 conforme a 
NBR 14022
Pontos de embarque e desembarque de transporte público são acessíveis 
conforme a seção 8.2.1 da NBR 9050:201515
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Os semáforos de pedestre próximos à Biblioteca possuem dispositivos 
de acionamento manual para travessia de pedestres situados entre 
0,80 m e 1,20 m de altura do piso; o tempo de travessia de pedestres 
é adequado à marcha de pessoas com mobilidade reduzida de 0,4 
m/s; são equipados com mecanismos e dispositivos sincronizados que 
contenham sinais visuais e sonoros15

Calçadas e vias exclusivas de pedestres externas de acesso à biblioteca 
são acessíveis conforme a seção 6.12 da NBR 9050:201515

No estacionamento da biblioteca/instituição há vagas, com sinalização 
vertical e horizontal, reservadas para idosos e para pessoas com 
deficiência15

As portas13 devem ter condições de serem abertas com um único 
movimento, e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a 
uma altura entre 0,80 m e 1,10m15

Portas e paredes de vidro possuem uma faixa de sinalização contínua, 
com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 
m e 1,00 m em relação ao piso15

Há contraste visual entre paredes, piso, portas, teto, corrimãos e 
sinalização de perigo15

Há pelo menos uma rota acessível até a biblioteca e dentro dela11, 
isto é, um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os 
ambientes externos e internos da biblioteca, e que pode ser utilizada de 
forma autônoma e segura por todas as pessoas15

A entrada da biblioteca é acessível11 e, caso existam dispositivos de 
segurança e para controle de acesso, do tipo catracas, cancelas, portas 
ou outros, pelo menos um deles em cada conjunto deve ser acessível, 
garantindo ao usuário o acesso, manobra, circulação e aproximação para 
o manuseio do equipamento com autonomia15

O piso da biblioteca atende às características de revestimento (superfície 
regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando seco ou 
molhado), inclinação e desnível conforme descrito em na seção 6.3 da 
NBR 9050:201515

Há saída de emergência ou rota de fuga devidamente sinalizadas 
conforme a NBR 907715

Há rampas de acesso8, 13 com corrimãos11 conforme os padrões 
estabelecidos na seção 6.6 da NBR 9050:201515

Os degraus isolados e as escadas (sequência de três degraus ou mais), 
com corrimãos, são acessíveis conforme os padrões das seções 6.7 e 
6.8 da NBR 9050:201515

Os corredores externos e internos da biblioteca são acessíveis conforme 
a seção 6.11.1 da NBR 9050:2015, sendo a largura livre nos corredores 
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entre estantes de livros de no mínimo 0,90m15

Os banheiros8, 11, 13, sanitários13 e vestiários, caso haja, são acessíveis 
conforme a seção 7 da NBR 9050:201515

Interruptores estão entre 0,60m e 1,00m de altura do piso15

Tomadas estão entre 0,40m e 1,00m de altura do piso15

Elevadores8, 11, 13, plataformas de elevação8, 11, esteiras rolantes da 
Biblioteca são acessíveis conforme a seção 6.10 da NBR 9050:201515

3.1.1 Mobiliário Os armários guarda-volumes têm altura entre 0,40m e 1,20m do piso, 
com puxadores e fechaduras entre 0,80m e 1,20m do piso15

Há bebedouros acessíveis11 conforme a seção 8.5 da NBR 9050:201515

Lousas devem ser acessíveis e instaladas a uma altura inferior máxima 
de 0,90m do piso15

Há balcão de atendimento é acessível11, com superfície com largura 
mínima de 0,90m e altura entre 0,75m a 0,85m do piso, assegurando-
se largura livre mínima sob a superfície de 0,80m15

Há mesas acessíveis, que devem possuir tampo com largura mínima de 
0,90m e altura entre 0,75m e 0,85m do piso, assegurando-se largura 
livre mínima sob a superfície de 0,80m15

Há assentos para pessoas obesas, que suportem uma carga de 250kg, 
com medidas conforme a seção 4.7 da NBR 9050:201515

3.2 Acessibilidade
      instrumental

Há computadores adaptados4 com programa de ampliação de tela, 
sistema composto por leitor de tela, sintetizador de voz e display braille11, 

12

Há computadores com teclado virtual11, mouse adaptado e outras 
tecnologias assistivas da informática12

Há recursos óticos para ampliação de imagens (lupas eletrônicas13, 
programa de ampliação de tela, circuito fechado de TV)12

Há máquina de escrever, máquinas para anotação e impressoras em 
braille12

3.2.1 Acervo                 Há obras da literatura interpretadas em LIBRAS, braille ou formato 
Daisy12

O acervo digital da biblioteca possui formatos acessíveis, isto é, que 
possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas 
ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo 
leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes 
contrastes e impressão em braille12, 14
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3.3 Acessibilidade  
      comunicacional

Os espaços, mobiliário e serviços acessíveis da Biblioteca estão indicados 
por meio do Símbolo Internacional de Acesso (SIA), cuja representação 
se dá de acordo com a deficiência (física, visual, auditiva) e também para 
atendimento prioritário ou de uso preferencial12 conforme as figuras 31 a 
40 da NBR 9050:201515

Há sinalização visual nos banheiros da biblioteca, caso possua, conforme 
os símbolos das figuras 41 a 47 da NBR 9050:201515

Há sinalização visual para identificação de elevador, escadas, rampa e 
esteira rolante, caso a biblioteca os tenha, conforme os símbolos das 
figuras 48 a 54 da NBR 9050:201515

Há sinalização visual de degraus isolados e degraus de escadas, caso a 
biblioteca os tenha, conforme a seção 5.4.4 da NBR 9050:201515

Há sinalização tátil11 e visual no piso, de alerta e direcional15

Há sinalização indicativa de atendimento prioritário ou uso preferencial12

Há sinalização de orientação e os procedimentos para utilização dos 
equipamentos de segurança e das facilidades existentes em situações 
de emergência12

Há sinalização sonora11

Há mapa tátil da biblioteca, com a descrição de seus espaços12

A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10m do piso15

O site da biblioteca é acessível14

3.4 Acessibilidade  
       metodológica

O regulamento da biblioteca contempla questões relativas à 
acessibilidade13

Possui um plano de atendimento educacional especializado (AEE), de 
organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização 
e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva14

Há plano de aquisição gradual de acervo dos conteúdos básicos em 
formato especial11

Possui acervo em formato especial (braille13, 15/sonoro)11

Há recursos de apoio em LIBRAS, tais como fitas VHS, CD-ROM 
interativos, DVD, dicionários ilustrados e outros12
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A equipe da biblioteca dispõe de servidor capacitado para ler e escrever 
braille12

A equipe da biblioteca dispõe de funcionário articulador orofacial a fim 
de permitir a leitura labial de surdos oralizados12

A equipe da biblioteca dispõe de funcionário guia intérprete de surdo-
cegos, habilitado à orientação e mobilidade de pessoas surdo-cegas12

A equipe da biblioteca dispõe de funcionário intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS)11, 13 e/ou LIBRAS tátil12

A equipe da biblioteca participa do Núcleo de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Específicas (NAPNE) da instituição
A equipe da biblioteca participa de capacitações sobre atendimento 
educacional especializado (AEE)
As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 
anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os 
obesos têm atendimento prioritário na biblioteca14

3.6 Acessibilidade   
       atitudinal

4.1 Especializado A quantidade de servidores da biblioteca é suficiente16

Há incentivo financeiro para capacitação e reciclagem ao participar de 
eventos da área, cursos de capacitação, visitas técnicas etc. (educação 
continuada)16

Há Funções Gratificadas (FG) para os servidores da biblioteca
Há bibliotecário (a)1, 4, 6, 7 (Bacharéis em Biblioteconomia)2, 3

Há auxiliares de biblioteca e/ou auxiliares em administração e/ou 
assistentes em administração em todo o horário de funcionamento da 
biblioteca2, 4

Há estagiários de Biblioteconomia8

Caso não haja bibliotecário na biblioteca, a instituição deve contar com a 
presença obrigatória de um bibliotecário supervisor, responsável por um 
grupo de no máximo quatro bibliotecas6, desde que essas bibliotecas, 
em conjunto, atendam até quatro mil alunos2

Há participação do bibliotecário dos eventos pertinentes a sua atuação 
profissional, para reciclagem e aperfeiçoamento4

Há uma proporção de pessoal segundo o número de usuários e os 
serviços, conforme segue:8

- 1 bibliotecário/400 a 500 alunos
- 1 auxiliar de biblioteca até 500 alunos

4 RECURSOS HUMANOS
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Possibilita o acesso a usuários externos à instituição7

O sistema de gerenciamento acadêmico dos estudantes é integrado ao 
de gerenciamento do acervo8

Há a realização de estudo das necessidades informacionais dos usuários16

Há a realização de pesquisa de satisfação do usuário3, 8

Os usuários conhecem os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca16

Há segmentação da oferta de produtos e serviços por categoria de 
usuário16 (escolar, universitário, especializado etc.)

5 USUÁRIOS

- 1 bibliotecário-chefe do sistema de bibliotecas
- 2 estagiários/bibliotecário para os serviços ao usuário (auxílio na 
localização de material, empréstimo, comutação bibliográfica) e apoio 
aos serviços técnicos (catalogação, reposição de material nas estantes, 
etiquetagem)

Há trabalho conjunto com professores3, 4, 7

Há trabalho conjunto com servidores de outros setores da instituição4

Há trabalho conjunto com pais e/ou responsáveis dos estudantes4

4.2 Apoio

6 ACERVO

Há política de formação e desenvolvimento de acervo4, 8, 9, 16

Há controle do índice de uso do acervo8

Há sinalização do acervo nas estantes8

O acervo está atualizado16

O acervo é composto por, no mínimo, um título para cada aluno 
matriculado1, 2, contemplando a diversidade de gêneros e estilos literários, 
com autores nacionais e estrangeiros6

Há materiais informativos, impressos e não impressos4, atualizados, tais 
como livros, periódicos, atlas, enciclopédias, almanaques e dicionários, 
que sirvam como subsídios para a pesquisa acadêmica2, 6, 8

Há obras que registram e/ou representam a história da Instituição8
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7 SERVIÇOS

Há participação da Biblioteca no Catálogo Coletivo Nacional de 
Publicações Seriadas (CCN)8

Disponibiliza um acervo virtual de e-books4

Há materiais para lazer, como romances populares, música, videogames, 
videocassetes, DVDs, revistas e cartazes2, 4

Há acervo virtual4, 5, 8, com contrato que garante o acesso ininterrupto 
pelos usuários10

Há plano de contingência do acervo10

Tem acesso ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos CAPES4, 10, 11

Há um sistema automatizado de gerenciamento de acervo3, 8, 16, que 
possibilita consulta, empréstimo e organização do acervo4, 9, 10

Disponibiliza catálogo on-line do acervo4, 11, permitindo recuperação por 
autor, título, assunto e outros pontos de acesso2

Possui repositório institucional8, 11

Segue padrões biblioteconômicos2, 6, 16 internacionais e/ou nacionais no 
processamento técnico (CDD, Cutter, AACR2, MARC21, etc.)8

No processo de indexação são utilizados vocabulários controlados16

O acervo está de acordo com o currículo dos cursos oferecidos na 
instituição4, utilizando-se, nos casos do ensino técnico e superior, os 
programas das unidades didáticas (disciplinas), com as respectivas 
ementas e bibliografias básica e complementar8

Há participação da Biblioteca no processo de elaboração e revisão dos 
PUDs dos cursos8

Os TCCs dos cursos de graduação e pós-graduação estão disponíveis na 
internet10

O acervo físico está tombado10

Há inventário8 periódico do acervo3

No acervo, físico ou virtual, dos cursos superiores, há conteúdos 
pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos 
humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história 
e cultura afro-brasileira, africana e indígena10

Há restauração do acervo3

Há clube de leitura2

Há feira de livros2, 3

Há exibição de filmes3

Há encontro com escritores2, 3
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Há palestras2, 3

Há apresentações artísticas2

Há concursos/premiações2, 3

Há atividades em datas comemorativas nacionais e/ou internacionais
Realiza exposições3, 4, 6

Realiza eventos culturais4

Realiza saraus3

Realiza comutação bibliográfica8, 11

Realiza rodas de leitura3

Disponibiliza manual para orientação quanto à produção e normalização 
de trabalhos acadêmicos10

Há orientação para normalização de trabalhos acadêmicos8

Há programas/atividades de incentivo à leitura2, 3, 4, 6

Há programa de educação de usuários3, 8, 11

Há auxílio aos usuários no acesso à internet2, 6

Há orientação individual à pesquisa ao acervo2

Há um site da biblioteca2, 8

Utiliza redes sociais (facebook, instagram, twitter, por exemplo)5, 11

Há formação específica para os docentes da instituição (sobre pesquisa, 
leitura, tecnologia, avaliação dos cursos, etc.)4

Há formações para comunidade acadêmica sobre direitos de autor, 
propriedade intelectual e plágio4

Há apresentação da biblioteca nos momentos de integração de novos 
estudantes e seus responsáveis e de novos servidores
Há divulgação constante dos produtos e serviços oferecidos4, 16

Há divulgação de novas aquisições2, 3, 8

Há Disseminação Seletiva da Informação (DSI)8

Oferece consulta local, empréstimo domiciliar2, 6, renovação, reserva e 
devolução3, 8

Oferece o serviço de levantamento bibliográfico2

Oferece acesso à internet2, 4, 6/Rede Wi-Fi8, 11

Oferece ferramenta de busca integrada11

Oferece serviços pela internet11

Dispõe de um canal de recebimento de sugestões, críticas, reclamações, 
elogios (caixa de sugestões, ouvidoria8, Fale Conosco16 etc.)8

Realiza elaboração e tradução de resumos8

Realiza visitas orientadas2, 8

Realiza ações fora do espaço físico da biblioteca5

Há parceria com outras instituições (museus, bibliotecas, centros 
culturais, etc.)4, 5
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Oferece reprodução de documentos (xérox)8

Oferece serviços para discentes e docentes de cursos EAD
Há elaboração de ficha catalográfica dos trabalhos de conclusão de 
cursos produzidos na instituição8

Há elaboração de ficha catalográfica de publicações oficiais da instituição8

Há a realização de empréstimo entre bibliotecas3 da própria instituição 
e/ou de outras instituições4, 8, 11

O índice de utilização dos produtos e serviços é medido16

Há avaliação constante dos produtos e serviços16

DIRETRIZES

1 Lei nº 12.244/2010 (BRASIL, 2010)
2 Parâmetros para bibliotecas escolares (CAMPELLO, 2010)
3 Biblioteca escolar (CÔRTE; BANDEIRA, 2011)
4 Diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar (IFLA, 2016)
5 Parâmetros para bibliotecas escolares: espaço físico (CAMPELLO, 2016)
6 Resolução nº 199/2018 (CFB, 2018)
7 Indicadores da Qualidade na Educação para o Ensino Médio (UNICEF, 2018)
8 Modelo de avaliação para a biblioteca universitária brasileira (LUBISCO; VIEIRA, 2009)
9 Instrumento de avaliação institucional externa para recredenciamento (BRASIL, 2017a)
10 Instrumento de avaliação para reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos de graduação (BRASIL, 2017b)
11 Formulário CENSUP 2018
12 ABNT NBR 15599:2008 Acessibilidade - Comunicação na prestação de serviços (ABNT, 2008)
13 Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação (SASSAKI, 2009)
14 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015)
15 ABNT NBR 9050:2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2015)
16 Diagnóstico organizacional: pontos fortes e fracos da unidade de informação (ALMEIDA, 2005)

Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa (2020).
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GLOSSÁRIO
Acervo virtual: é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, podendo ser 
de caráter bibliográfico, artístico, fotográfico, científico, histórico, documental 
ou misto e com acesso universal via internet (BRASIL, 2017b, p. 43).

Acessibilidade arquitetônica: eliminação das barreiras ambientais físicas 
nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos (INEP, 
2013, p. 37).

Acessibilidade atitudinal: refere-se à percepção do outro sem preconceitos, 
estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de 
acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que 
impulsiona a remoção de barreiras (INEP, 2013, p. 37).

Acessibilidade comunicacional: é a acessibilidade que elimina barreiras 
na comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, 
revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braile, uso do computador 
portátil) e virtual (INEP, 2013, p. 39).

Acessibilidade instrumental: superação das barreiras nos instrumentos, 
utensílios e ferramentas de estudo (escolar), de trabalho (profissional), de 
lazer e recreação (comunitária, turística, esportiva) (INEP, 2013, p. 38).

Acessibilidade metodológica: ausência de barreiras nas metodologias e 
técnicas de estudo. Está relacionada diretamente à concepção subjacente 
à atuação docente: a forma como os professores concebem conhecimento, 
aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá determinar, ou não, a 
remoção das barreiras pedagógicas (INEP, 2013, p. 37).

Acessibilidade programática: eliminação de barreiras presentes nas 
políticas públicas, leis, decretos, portarias, normas, regulamentos, entre 
outros (INEP, 2013, p. 38).

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

 
Biblioteca do IFCE Campus Juazeiro do Norte
Foto: Lígia Almeida



46 47

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas 
e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015, 
p. 1).

Assentos: quantidade de lugares disponibilizados aos usuários para leitura e 
estudo. Incluem assentos em cabines individuais, salas de estudo em grupo, 
salas de multimídia e espaços informais de leitura. Não devem ser contados 
os assentos de auditórios (BRASIL, 2017c, p. 26).

Atendimento Educacional Especializado (AEE): serviço da educação 
especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
alunos, considerando suas necessidades específicas (INEP, 2013, p. 49).

Categoria: refere-se a um conceito que abrange elementos ou aspectos 
com características comuns ou que se relacionam entre si. Isto é, possibilita 
o agrupamento de elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito 
capaz de abranger tudo isso (GOMES, 2002, p. 70).

Comutação bibliográfica: modalidade de cessão de cópias de documentos 
técnico-científicos disponíveis nos acervos das bibliotecas brasileiras e em 
serviços de informações internacionais. Entre os documentos acessíveis 
encontram-se periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e 
partes de documentos (BRASIL, 2017c, p. 27).

Diagnóstico organizacional: processo de identificação dos pontos positivos 
e das deficiências do funcionamento de uma organização, retratando sua 
realidade e apresentando seus principais problemas, tornando-se a base de 
atuação de quem planeja (MACIEL; MENDONÇA, 2006; CUNHA; CAVALCANTI, 
2008).

Diretrizes: são padrões nacionais e/ou internacionais oriundos de convenções 
técnicas que uniformizam e estabelecem indicadores de qualidade para algo 
(ALMEIDA, 2005).

Ferramenta de busca integrada: ferramenta eletrônica que possibilita 
pesquisar simultaneamente diversas fontes de informação e obter resultado 
em uma única interface (BRASIL, 2017c, p. 29).

Indicadores: são variáveis, fundamentadas em diretrizes, que possibilitam 
a avaliação de algo, podendo ser uma expressão (numérica, simbólica ou 
verbal) usada para caracterizar atividades (eventos, objetos, pessoas), em 
termos quantitativos e qualitativos, a fim de determinar o valor das atividades 
(ISO, 2014, p. 5, tradução nossa).

Plano de contingência: tipo de plano preventivo, preditivo e reativo. 
Apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajudará a controlar 
uma situação de emergência e a minimizar as suas consequências negativas 
[…] (BRASIL, 2017a, p. 39).

Ponto forte: vantagens estruturais na forma de tecnologias, serviços, 
produtos e potencial humano que são controláveis e favorecem a organização 
perante o ambiente externo (BARBALHO; BERAQUET, 1995, p. 26).

Ponto fraco: desvantagens estruturais na forma de tecnologias, serviços, 
produtos e potencial humano que são controláveis e desfavorecem a 
organização perante o ambiente externo (BARBALHO; BERAQUET, 1995, p. 
26).

Ponto neutro: é uma variável identificada pela empresa; todavia, no momento, 
não existem critérios e parâmetros de avaliação para sua classificação como 
ponto forte ou ponto fraco (OLIVEIRA, 2013, p. 48).

Tecnologias assistivas: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover 
a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2015, p. 1).
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