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

Aprovar a regulamentação do Sistema 

de Bibliotecas da UNIR de acordo com 

seu funcionamento e em consonância 

com as normas institucional. 

Aprovar o Regimento Geral do Sistema de 

Bibliotecas da UNIR. 

6.1 - Promover a reorganização institucional 

com base na reformulação estatutária. 

Reformular e aprovar no CONSUN o Regimento 

Geral, até dezembro de 2019.

Aprimorar, junto a sociedade, a 

comunicação e disseminação dos 

serviços e produtos oferecidos e das 

ações desenvolvidas pelas Bibliotecas 

da UNIR no ambiente digital.

Padronizar os portais das Bibliotecas de 

acordo com a Identidade Padrão de 

Comunicação Digital do Governo Federal.

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. 

Elevar a qualidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação

1. Constituir comissão para elaboração do 

Plano de Aquisição de Acervo; 2. 

Aperfeiçoar o processo de aquisição e 

doação de material bibliográfico para a 

formação do acervo; 3. Definir o acervo das 

Bibliotecas de acordo com os Projetos 

Políticos Pedagógicos dos Cursos; 4. Definir 

critérios de relevância aos materiais a serem 

doados às bibliotecas; 5. Definir quais 

materiais sofrerão desbastes e descartes. 

6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar 

ações efetivas do desenvolvimento dos PPC

Garantir as condições didático-pedagógicas para 

consolidação dos PPC, até 2019.

Promover ações que visem a

participação dos usuários no Plano de 

Desenvolvimento das Bibliotecas

com foco no elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional.

1. Melhorar as ações, serviços e produtos 

das Bibliotecas; 2. Estimular a interação com 

a comunidade acadêmica; 3. Criar 

instrumentos de avaliação interna e externa 

das Bibliotecas.

6.5 Consolidar a autoavaliação da UNIR Sensibilizar 60%, da comunidade acadêmica 

sobre a importância da avaliação interna e sua 

importância na CPAv de maneira permanente.

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

Implantar software de Sistema de 

Gestão de Bibliotecas 

1. Substituir o sistema de gerenciamento das 

Bibliotecas da UNIR; 2. Implantar o SIGAA, 

módulo Biblioteca; 3. Planejar as 

customizações necessárias.

7.2 - Melhorar o sistema acadêmico de 

informação.

1. Atualizar ou substituir o SINGU até 2019; 2. 

Implantar sistema integrado de gestão em nível 

de unidade, até 2019.

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2019

PLANO DE AÇÃO_2019 DA UNIDADE

UNIDADE: DIRETORIA DA BIBLIOTECA CENTRAL (DBC)                                   

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.

GESTOR RESPONSÁVEL: BIBLIOTECÁRIA ELIANE BARROS



Viabilizar contratação de fornecedor de 

acervo físico e digital.

1. Gerir e processo de aquisição de 

bibliografia básica e complementar dos 

PPC's dos cursos, validados pelo NDE's; 2. 

Observar Plano de Ação dos Núcleos e 

Campi. 

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.

Implantar Espaço de Treinamentos de 

usuários.

1. Reaver espaço físico na área térrea da 

Biblioteca para a implantação do Espaço de 

Treinamento; 2. Viabilizar projeto/layout do 

espaço junto a DIREA; 3. Levantar 

necessidade de equipamentos e mobiliários 

adequados; 4. Dialogar com Reitoria, 

Proplan e DTI quanto a viabilização de 

recursos e especificação técnica de 

equipamentos. 5. Oficializar demanda de 

aquisição de bens junto a Reitoria e 

PROPLAN; Ampliar o número de usuários 

capacitados em cursos de extensão. 

7.12 - Consolidar os cursos de graduação em 

toda a universidade

Implantar e dar manutenção aos laboratórios 

didáticos e de tecnologia.

Criar um Centro de Memória 1. Viabilizar espaço físico e recursos 

humanos para implantação de um Centro de 

Memória Regional na UNIR; 2. Dialogar e 

viabilizar com Reitoria e Estado a 

transferência do acervo do Projeto 

Polonoroeste e Planafloro, para a UNIR; 3. 

Preservar, divulgar, valorizar, organizar e 

disponibilizar o acervo à comunidade interna 

e externa.

7.17 - Imlementar ações de valorização da 

memória e do patrimônio cultural e ambiental 

da Amazônia.

1. Criar e difundir espaços de memória; 2. 

Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a 

diversidade étnica, cultural, linguística e 

ambiental.

Fortalecer e ampliar a execução de 

Cursos de Extensão 

1. Ofertar capacitação para a comunidade 

acadêmica e comunidade externa; 2. 

Articular parceria com Departamento de 

Biblioteconomia para elaboração e execução 

de projetos extensionistas junto à PROCEA; 

3. Articular parceria com PROPESQ com 

foco na capacitação da pós-graduação; 4. 

Criar e disponibilizar tutoriais de produtos e 

serviços, internos e externos de 

capacitação.

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.

1. Planejar e viabilizar capacitação e 

qualificação dos servidores técnico-

administrativo do SIBI, por meio da oferta de 

cursos e treinamento, com esforço interno e 

externo; 2. Incentivar a participação do 

quadro técnico das Bibliotecas em curso de 

graduação e pós-graduação; 3. Aumentar a 

quantidade de servidores capacitados e 

qualificados no ano.

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

2019; Promover a qualificação de todo o quadro 

de servidores, até 2019.

Aprimorar ações de estímulo a 

capacitação e qualificação.

1. Promover capacitação direcionada aos 

servidores de nível superior sobre Noções 

do Currículo Lattes; 2. Produzir Manual de 

Normas Técnicas para Elaboração de 

Monografias e Trabalhos Científicos da 

UNIR; 3. Constituir Comissão para este fim.

8.6 - Ampliar e difundir a Produção 

acadêmica

1. Registrar, até dezembro de 2014, e manter 

atualizado 100% dos curriculos lattes dos 

servidores de nível superior; 2. Produzir material 

didático-pedagógico articulado às áreas de 

atuação dos cursos, até 2019.

Ampliar a visibilidade das ações, 

serviços e produtos das Bibliotecas da 

UNIR, para uma efetiva participação da 

comunidade.

1. Criar vídeo demonstrativo das ações, 

serviços e produtos das Bibliotecas, através 

de parcerias, com interpretação em Libras; 

2. Prover as Bibliotecas de recursos 

necessários ao pleno funcionamentos dos 

espaços acadêmicos e áreas 

administrativas; 3. Adequar com mobiliário e 

equipamento os espaços físicos das 

Bibliotecas, entre eles o Espaço de 

Web/Videoconferência visando reduzir 

despesas com diárias e passagens; 4. 

Ampliar a comunicação interna e externa, via 

TV Bibliotecas; 5. Implantar rede lógica na 

Biblioteca do campus Porto Velho; 6. 

Melhorar as condições de acesso à internet.

8.7 - Ampliar e melhorar Ações de 

Comunicação com a Comunidade Externa.

1. Criação de uma sala de videoconferência em 

cada Campus, até 2019; 2. Implantar e estruturar 

a TV universitária, até 2019; 3. Melhorar a rede 

lógica da universidade (internet), até 2019.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS



Aperfeiçoar o Repositório Institucional 

em todas as Bibliotecas da UNIR.

1. Reestruturar o Cômite Gestor; 2. Atualizar 

a Política do RIUNIR; 3. Ampliar e estender 

o povoamento das comunidades existentes 

no RIUNIR; 4. Atualizar a versão do Dspace; 

5. Reestruturar o layout da página; 6. 

Disponibilizar estatísticas de uso e 

povoamento do repositório juntamente com 

a TI institucional; 7. Viabilizar a integração 

do RIUNIR com o Sistema SIGAA; 8. 

Melhorar o sistema de pesquisa ao acervo 

digital das Bibliotecas; 9. Ampliar a 

visibilidade da produção científica da UNIR.

8.8 - Ampliar e melhorar Ações de 

Comunicação com a Comunidade Interna.

Criar um repositório que unifique todas as 

normas da UNIR, até 2015.

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

Promover o envolvimento da 

comunidade interna do SIBI, por meio 

de participação da gestão institucional 

na pesrpectiva multicampi e em eventos 

científicos e culturais, comuns ao 

ensino superior, formação profissional e 

área de atuação institucional. 

1. Ampliar e incentivar a gestão participativa 

na tomada de decisão; 2. Viabilizar reuniões 

de equipe e do Conselho da BC; 3. 

Apresentar a Diretoria de Gestão de Pessoal 

plano de capacitação e qualificação dos 

servidores técnico-administrativo do SIBI; 4. 

Submeter a aprovação do 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 Geral do SIBI; 5. Organizar e 

apoiar a organização de eventos do SIBI; 6. 

Viabilizar a participação dos gestores em 

capacitação com foco em resultados; 7. 

Dialogar com parceiros por recursos de 

capacitação de servidores (Reitoria, PRAD, 

PROPLAN, Diretorias de Campis).

9.4 - Promover a valorização dos servidores 

técnico-administrativos.

1. 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; 2. Ampliar o orçamento necessário para 

capacitação e qualificação dos servidores 

técnico-administrativos.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO



Promover avaliação de satisfação dos 

serviços e produtos das Bibliotecas

1. Criar formulário de pesquisa de 

satisfação; 2. Disponibilizar pesquisa de 

satisfação em meio eletrônico; 3. Aumentar 

o índice de envolvimento de usuários com a 

Unidade através do site e redes sociais das 

Bibliotecas; 4. Planejar o Desenvolvimento 

das Unidades para o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-

2023; 5. Melhorar  a  imagem  da  instituição,  

diante  do público  interno  e  externo,  

através  de  prestação de  serviço  ágil  e  

eficiente.

9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação 

de desempenho institucional, visando aferir 

os resultados alcançados.

Criar indicadores para que permitam avaliar o 

desempenho institucional periodicamente.

Melhorar e fortalecer a governança dos 

processos internos das Bibliotecas da 

UNIR.

1. Atualizar os dados referente à Bibliotecas 

no Regimento Geral e Estatuto da UNIR; 2. 

Elaborar Manuais de Rotinas Administrativas 

e Técnicas da Biblioteca Central; 3. Orientar 

quanto a elaboração, reformulação ou 

adequação dos Regulamentos das 

Bibliotecas Setoriais em consonância com 

Regimento Geral do SIBI; 4. Globalizar 

serviços e produtos oferecidos pelas 

bibliotecas; 5. Constituir comissões para 

estes fins; 6. Disponibilizar a 

regulamentação dos serviços de cada 

Biblioteca do Sistema.

9.7 - Redimensionar os instrumentos de 

regulação normativa da gestão.

Atualizar os regimentos internos das unidades, 

consolidando-os num regimento interno geral.

Gerir estrategicamente o quadro de 

pessoal e os recurso financeiros, 

promovendo a responsabilidade 

socioambiental.

1. Reduzir o consumo de papel com 

impressão de atestados; 2. Implantar 

sistema eletrônico de emissão de nada 

consta; 3. Planejar as customizações 

necessários do SIGAA módulo Bibliotecas; 

4. Levantar necessidade e quantitativo de 

equipamentos de informática; 5. Oficializar 

demanda para aquisição; 6. Dialogar com 

Reitoria e PROPLAN para viabilização 

orçamentária. 

9.9 - Melhorar o sistema de registro de 

controle acadêmico, estrutura física, 

equipamentos, aquisições/contratações e 

capacitação de pessoal.

1. Implantar a expedição de atestados, 

matriculas e histórico com certificação eletrônica; 

2. Ajustar o Singu para atender qualitativamente 

as demandas acadêmicas, até 2019; 3. Adquirir 

equipamentos compatíveis com a demanda 

visando à informatização completa, até o início 

de 2020.



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 2019.

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

Reforma e manutenção predial 1. Planejar junto a DIREA/PROPLAN 

projetos de reforma e manutenção predial; 2. 

Reestruturar a Rede elétrica e Iluminação da 

Biblioteca campus Porto Velho; 3. Reformar 

o Telhado da Biblioteca campus Porto 

Velho; 4. Viabilizar a contratação de serviço 

de confecção e instalação de grades para 

portas e janelas de vidros de acesso externo 

do piso térreo da Biblioteca do campus Porto 

Velho; 5. Viabilizar a Sinalização interna e 

externa da Biblioteca campus Porto Velho;  

6. Planejar reforma nas Bibliotecas dos 

Campi: a)Readequar banheiros internos em 

salas de uso acadêmico e ou administrativo, 

e b)Abertura de janela na sala da gerência 

de atendimento ao público, visando ampliar 

a transparência, visibilidade e acessibilidade 

às Bibliotecas; 7. Dialogar com Reitoria a 

liberação de recurso.

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.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA



Prover infraestrutura adequada às 

necessidades acadêmicas e 

administrativas das Bibliotecas. 

1. Planejar a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de materiais 

de consumo, mobiliário, equipamentos de ar 

condicionado, eletrônicos e de tecnologia da 

informação para as Bibliotecas; 2. Levantar 

as demandas necessárias por Biblioteca; 3. 

Equipar a Biblioteca do Campus Porto Velho 

com mobiliário e equipamentos para atender 

a nova estrutura física dos espaços 

acadêmicos e administrativo; 4. Registrar 

SOS/DTI com quantitativo de equipamentos; 

5. Viabilizar junto DIREA/PROPLAN 

avaliação do sistema de refrigeração tubular 

inoperante; 6. Planejar junto as Diretorias e 

Bibliotecas dos demais campi aquisição de 

mobiliário de uso acadêmico e 

administrativo; 7. Dialogar com Reitoria e 

PROPLAN recurso financeiro; 8. Modernizar 

a estrutura laboral.

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 2019.

Planejar a contratação de empresa 

especializada no fornecimento, 

instalação, ativação e manutenção 

preventiva e corretiva  para o 

fornecimento de equipamento de 

controle e localização patrimonial do 

acervo físico das Bibliotecas da UNIR

1. Levantar quantitativo de acervo por 

Biblioteca; 2. Planejar a aquisição por 

prioridade, levando em consideração o 

volume dos acervos; 3. Dialogar com 

Reitoria, PROPLAN e Diretorias de Campi a 

viabilização do projeto; 4. Oficializar 

demanda de aquisição de sistema antifurto, 

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 2019.

Ampliar e melhorar a qualidade do 

acervo.

1. Planejar contratação de fornecedor de 

material bibliográfico; 2. Atrair a comunidade 

acadêmica e comunidade em geral para as 

Bibliotecas; 3. Incentivar o hábito da leitura e 

pesquisa; 4. Melhorar a avaliação da 

Biblioteca junto ao MEC.

10.15 - Adquirir acervo bibliográfico 

atualizado em consonância com o PPC dos 

cursos.

Adquirir    livros    para    o    acervo, conforme    

levantamento    realizado, observando-se  a  

existência  do  PPC de 2019.



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$                                                            

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$                                                            

VALOR TOTAL: R$ 7.500,00

PASSAGENS

VALOR TOTAL: R$ 7.500,00

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2019

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

UNIDADE: DIRETORIA DA BIBLIOTECA CENTRAL 

VALOR TOTAL R$   15.000,00

DIÁRIAS


