
UNIDADE: BIBLIOTECA  CENTRAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Promover a regulamentação do Sistema de 

Bibliotecas da UNIR de acordo com seu 

funcionamento e em consonância com as 

normas institucional. 

Reformular e aprovar no Conselho da 

Biblioteca Central e CONSAD o Regimento 

Interno do Sistema de Bibliotecas da UNIR 

até o primeiro semestre de 2018. 

6.1 - Promover a reorganização institucional 

com base na reformulação estatutária. 

Definição do processo de descentralização 

administrativa, até agosto 2014. 

Promover a disseminação dos serviços 

oferecidos e das ações desenvolvidas pelas 

Bibliotecas da UNIR.

Manter o portal da Biblioteca Central 

atualizado; Monitorar e orientar quanto a 

atualização dos portais das Bibliotecas dos 

campi; 

6.3 - Fortalecer a imagem institucional por 

meio da divulgação de ações 

implementadas.

Garantir a disponibilização de modo 

acessível de todas as informações 

institucionais no site da UNIR e do SIC, de 

maneira permanente. 

Promover a regulamentação do Sistema de 

Bibliotecas da UNIR de acordo com as 

normas institucional e do INEP/MEC .

Elaborar e aprovar no Conselho da 

Biblioteca Central e CONSAD o Plano de 

Aquisição de Acervo Bibliográfico; Definir o 

acervo das Bibliotecas da UNIR de acordo 

com as referências bibliográficas dos 

Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos; 

Instituir comissão de reformulação de 

proposta da Política de Desenvolvimento de 

Coleções das Bibliotecas da UNIR e aprovar 

no Conselho da Biblioteca Central e 

CONSAD.

6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar 

ações efetivas do desenvolvimento dos PPC

Garantir as condições didático-pedagógicas 

para consolidação dos PPC, até 2018.

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Substituir o SINGU-Módulo Biblioteca pelo 

Sistema de Gestão Integrada (SIGA).

Implantar nas Bibliotecas da UNIR o Sistema 

Integrado de Gestão (SIGA), módulo 

Biblioteca, até 2018. Contrato Administrativo 

n. 12/2017, firmado entre a UNIR e a 

Empresa Hirix Engenharia de Software Ltda. 

Processo n. 23118.004329/2016-01, de 

contratação de serviços técnicos na área de 

Tecnologia da Informação (TI).

7.2 - Melhorar o sistema acadêmico de 

informação.

Substituir o SINGU até 2018.

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2018

PLANO DE GESTÃO_2018 DA UNIDADE

UNIDADE: GESTOR RESPONSÁVEL: ELIANE GEMAQUE GOMES BARROS

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. 

Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.



Viabilizar a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de material 

bibliográfico impresso e eletrônico.

Adquirir bibliografia básica e complementar 

previstas nos PPC's dos cursos da UNIR, 

devidamente validados no sistema E-MEC, 

conforme Plano de Ação dos Campi e Plano 

de Aquisição de Acervo Bibliográfico. 

7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de 

graduação e pós-graduação.

Atualizar e ampliar o acervo das Bibliotecas, 

com adequação, baseado nas referências 

bibliográficas indicadas nos planos de cursos 

que são partes integrantes dos PPC's.

Promover Cursos de Extensão Ofertar capacitação para a comunidade 

acadêmica e comunidade externa.

7.21 - Propiciar a execução de projetos de 

extensão como fundamento do 

desenvolvimento curricular e de contribuição 

para o desenvolvimento regional e melhoria 

das condições sociais.

Estimular o envolvimento de professores, 

alunos e técnicos em atividades de 

extensão.

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Promover a capacitação dos servidores 

técnico-administrativos do quadro das 

Bibliotecas da UNIR, em consonância com a 

previsão orçamentária dos planos de ação 

dos campi e objetivos e normas 

institucionais.

Planejar a participação de Bibliotecários em 

eventos da área de formação e atuação. 

Propiciar a participação de gestores, 

coordenadores e Bibliotecários das 

Bibliotecas da UNIR, em reuniões e visitas 

técnicas, seminários, congressos e outros 

eventos, no Estado de Rondônia e em outros 

Estados. Planejar e apresentar a 

Coordenadoria de Capacitação e 

Desenvolvimento (CCD/DGP) cursos e 

treinamentos para a qualificação dos 

servidores das Bibliotecas da UNIR.

8.1 - Consolidar e criar cursos de graduação Capacitar o quadro de servidores existentes, 

até 2018; Promover a qualificação de todo o 

quadro de servidores, até 2018.

Viabilizar a implantação de uma sala de 

videoconferência na Biblioteca Central.

Planejar espaço físico e aquisição de 

equipamento e mobiliário necessário para a 

criação de uma sala de Videoconferência na 

Biblioteca Central.

8.7 - Ampliar e melhorar Ações de 

Comunicação com a Comunidade Externa.

Criação de uma sala de videoconferência em 

cada Campus, até 2016.

Implantar sistema de divulgação das ações 

das Bibliotecas da UNIR em vídeo 

institucional.

Criar vídeo demonstrativo e de divulgação 

das ações desenvolvidas nas Bibliotecas, 

através de parcerias, com interpretação em 

Libras.

8.7 - Ampliar e melhorar Ações de 

Comunicação com a Comunidade Externa.

Implantar e estruturar a TV universitária, até 

2016.

Implantar Portal eletrônico (site) de todas as 

Bibliotecas da UNIR.

Criar portal das Bibliotecas dos Campi de 

Presidente Médici, Guajará Mirim, Cacoal e 

Jí-Paraná e Vilhena.

8.7 - Ampliar e melhorar Ações de 

Comunicação com a Comunidade Externa.

Criação de um site em cada Campus e em 

cada departamento, até 2015.

Implementar o Repositório Institucional em 

todas as Bibliotecas da UNIR.

Ampliar e estender o povoamento das 

comunidades existentes no RIUNIR.

8.8 - Ampliar e melhorar Ações de 

Comunicação com a Comunidade Interna.

Criar um repositório que unifique todas as 

normas da UNIR, até 2015.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS



OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Promover a valorização do quadro técnico-

administrativo das Bibliotecas da UNIR.

Implementar a gestão participativa na 

tomada de decisão; Realizar reuniões 

mensais de equipe; Submeter a aprovação 

do Conselho da Biblioteca Central, CONSAD 

e CONSUN que cargos de direção e funções 

gratificadas da área administrativa das 

Bibliotecas da UNIR sejam reservadas a 

servidores técnico-administrativos, com 

formação de nível superior em 

Biblioteconomia, do quadro permanente das 

referidas Unidades, com devido registro no 

Regimento Interno da Biblioteca Central; 

Indicar servidor para compor o conselho 

superior.

9.4 - Promover a valorização dos servidores 

técnico-administrativos.

Assegurar a ocupação dos cargos de direção 

e funções gratificadas da área administrativa 

por servidores técnico-administrativos do 

quadro permanente, detentores de 

conhecimentos e habilidades necessárias 

para o desenvolvimentos das atividades 

inerentes aos cargos; Ampliar a participação 

dos representantes dos servidores técnico-

administrativos nos conselhos superiores e 

incluir um representante da Biblioteca 

Central.

Instituir Regulamentos das Bibliotecas da 

UNIR.

Elaborar Manuais de Rotinas Administrativas 

e Técnicas da Biblioteca Central; Orientar 

quanto a Elaboração de Regulamentos das 

Bibliotecas Universitárias dos Campi do 

Interior; Aprovar o Regimento Interno da 

Biblioteca Central.

9.7 - Redimensionar os instrumentos de 

regulação normativa da gestão.

Atualizar os regimentos internos das 

unidades, consolidando-os num regimento 

interno geral.

Instituir o Conselho da Biblioteca Central. Realizar reuniões e palestras com os 

membros do Conselho da Biblioteca Central. 

Acompanhar a criação dos Conselhos de 

Usuários das Bibliotecas dos Campis do 

Interior.

9.8 - Desenvolver capacidades de gestão 

para docentes, técnicos e conselheiros.

Estabelecer critérios voltados para a gestão 

administrativa objetivando a eleição e 

nomeação de gestores, detentores de 

conhecimentos e habilidades necessárias 

para o desenvolvimento das atividades 

inerentes ao cargo (Lei 8112/90, Código de 

Ética - Decreto n. 1171/94, Lei 9784/99, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB, legislação interna da UNIR).

Disponibilizar no formato digital as 

produções científicas de trabalhos de 

conclusão de cursos de graduação e pós-

graduação da instituição por meio do 

RIUNIR.

Planejar e aprovar junto aos Núcleos, 

Departamentos acadêmicos e Conselho da 

Biblioteca Central que as produções 

científicas sejam entregues às Bibliotecas da 

UNIR apenas em formato digital.

9.16 - Implantar sistema confiável de gestão 

eletrônica de Documentos.

Eliminar, em 50%, o fluxo de documentos 

impressos até 2016.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO



OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Viabilizar em parceria com a administração a 

construção e ou reforma de Bibliotecas da 

UNIR

Reforma: Piso da Biblioteca Central 

(Processo n. 23118.003225/2015-65); 

Telhado da Biblioteca Central; Substituição de 

divisórias para adequação de ambientes da 

Biblioteca Central (Processo n. 

23118.004309/2017-11). Reforma Bibliotecas 

dos Campi do interior: transformar banheiros 

internos em salas de uso acadêmico e ou 

administrativo e Abertura de janela na sala da 

gerência de atendimento ao público; 

Construção: Conclusão e Inauguração 

predial da Biblioteca de Presidente Médici 

(Processo n. 23118.003226/2013-73, da 

Biblioteca de Guajará Mirim (Processo n. 

23118.003778/2014-62) e da Biblioteca de 

Ariquemes (Processo n. 23118.003225/2013-

29). 

10.10 - Construir e/ou reformar bibliotecas 

nos campi.

Realizar a construção de (2) duas Bibliotecas 

nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente 

Médici; e reformar as demais, conforme as 

necessidades dos Campi, até 2016.

Viabilizar a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de mobiliário 

para biblioteca.

Equipar a Biblioteca Central com mobiliário 

para atender a nova estrutura física (torres 

de tomadas, poltronas, tribuna e materiais 

para auditório; mesas tipo escritório; balcão 

de atendimento com acessibilidade, 

Televisão, suporte para TV, arquivo para 

multimeios, armário tipo arquivo, estofados e 

pufs). Planejar junto as Diretorias e 

Bibliotecas dos demais campi aquisição de 

mobiliário de uso acadêmico e 

administrativo.

10.11 - Dotar todas as Bibliotecas com 

equipamentos necessários ao seu pleno 

funcionamento.

Realizar aquisição de equipamentos de 

informática, centrais de ar, mobiliários 

específicos de biblioteca e mobiliários de 

escritório, até 2018.

Promover discussões sobre a necessidade e 

viabilidade da criação de uma Biblioteca 

Setorial de Porto Velho.

Levantar junto ao Conselho da Biblioteca 

Central a viabilidade e necessidade de uma 

Biblioteca Setorial de Porto Velho; Implantar 

sinalização visual interna (acervo e 

administrativo) e externa (fachadas) das 

Bibliotecas da UNIR.

10.12 - Criar a Biblioteca Setorial de Porto 

Velho.

Adequar a Biblioteca Central de Porto Velho, 

viabilizando a criação da Biblioteca Setorial, 

até 2018.

Viabilizar a contratação de empresa 

especializada no fornecimento, instalação, 

ativação e manutenção preventiva e 

corretiva  para o fornecimento de 

equipamento de controle patrimonial das 

Bibliotecas da UNIR

Implantar sistema anti furto, controle de fluxo 

e controle patrimonial nas Bibliotecas da 

UNIR, de acordo com a previsão 

orçamentária dos planos de ação dos campi. 

10.14 - Adquirir equipamento para controle 

patrimonial.

Implementar controle patrimonial no acervo 

das Bibliotecas Setoriais, até 2017.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA



UNIDADE: BIBLIOTECA CENTRAL

ITEM AÇÕES PREVISTAS PERÍODO VALOR

1

Diárias para deslocamentos aos campi da 

UNIR que envolvam ações administrativas 

da Direção e demais setores da Biblioteca 

Central. A definir outras necessidades.

2018 1.500,00R$                                                   

2

Diárias para a participação de servidores do 

quadro da Biblioteca Central em eventos 

científicos, capacitações e reuniões técnicas. 

A definir outras necessidades. Prioridades a 

serem definidas.

2018 6.000,00R$                                                   

7.500,00R$                                                   

ITEM AÇÕES PREVISTAS PERÍODO VALOR

1

Passagens para deslocamentos aos campi 

da UNIR que envolvam ações 

administrativas da Direção e demais setores 

da Biblioteca Central. A definir outras 

necessidades. 2018 1.500,00R$                                                   

2

Passagens para a participação de servidores 

do quadro da Biblioteca Central em eventos 

científicos, capacitações e reuniões técnicas. 

A definir outras necessidades. Prioridades a 

serem definidas.

2018 6.000,00R$                                                   

7.500,00R$                                                   

VALOR TOTAL

PASSAGENS

VALOR TOTAL

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2018

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

VALOR TOTAL R$   15.000,00

DIÁRIAS


