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1. INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca Central da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

é um órgão suplementar da Reitoria. De natureza científica, cultural e técnica tem como 

finalidade prover serviços de informação presenciais e virtuais, produtos impressos, 

eletrônicos e em outras mídias, contribuindo para o desenvolvimento dos programas de 

ensino, pesquisa e extensão, que atendam à comunidade acadêmica e o público 

externo. Dessa forma, as Bibliotecas da UNIR tem contribuindo para a produção do 

conhecimento acadêmico, através da disponibilização de produtos e serviços de apoio 

as práticas de ensino e aprendizagem.  

Neste sentido com objetivo de elencar subsídios para tomada de decisões, 

corrigir possíveis falhas e implementar novas ações, a Biblioteca Central aplicou em 

2014, uma Pesquisa de Satisfação visando conhecer os interesses de seus usuários. O 

resultado desta iniciativa foi publicado em forma de artigo científico, no XIV Colóquio 

Internacional de Gestão Universitária – CIGU 2014. Considerando a importância do 

estabelecimento de um canal de diálogo direto e constante com os usuários, no ano de 

2019, a aplicação da Pesquisa de Satisfação foi retomada e alcançou outras unidades 

do Sistema de Bibliotecas (SIBI/UNIR), sendo realizada também nas Bibliotecas 

Setoriais dos campi de Ariquemes e Cacoal. Os relatórios finais estão publicados nos 

sites das respectivas Bibliotecas. 

Assim, para que a Pesquisa de Satisfação se torne efetiva no SIBI/UNIR a 

ação será inserida no Plano de Ação 2020, com o intuito de ser aplicada anualmente 

por todas as Bibliotecas da UNIR a partir deste ano. Como metodologia, visando a 

integração das melhorias no âmbito do sistema de bibliotecas, optou-se pela aplicação 

de formulário padrão com perguntas unificadas de múltipla escolha. Os formulários 

serão disponibilizados para a avaliação pública nas páginas eletrônicas das Bibliotecas 

pelo período de no mínimo 3 (três) meses. A publicação dos dados e relatório final 

serão compartilhados nos sites das Bibliotecas e no Repositório Institucional para a 

transparência das ações de gestão pública. 

A seguir, os resultados absorvidos pela Pesquisa de Satisfação, ano base 

2019, demonstrados por gráficos e sínteses dos argumentos subjetivos.  



2. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa foi aplicada ao público acadêmico e externo da Biblioteca do campus 

de Porto Velho da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Realizada no primeiro 

semestre de 2019, por meio de formulário específico, com o direcionamento de 

questões objetivas de múltipla escolha e questões subjetivas, disponibilizado na forma 

online no site da Biblioteca, no endereço eletrônico http://www.bibliotecacentral.unir.br/. 

A pesquisa foi amplamente divulgada na rede social facebook da biblioteca, assim 

como em ocasiões de recepção acadêmica e em treinamentos ministrados ao longo do 

período de realização da coleta de dados e informações.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 DADOS OBJETIVOS 

 

Os gráficos correspondem as perguntas de múltipla escolha que foram 

direcionadas aos participantes, por meio de formulário online disponibilizado no site da 

biblioteca. 

 

a) Sobre o usuário: 

 

 Fonte: (Autor, 2019) 



As respostas foram as seguintes: 53,5% dos usuários são da faixa estaria de 18 

a 25 anos; 20, 8% de 36 a 50 anos; 17,4% de 26 a 35 anos; 7,6% mais de 50 anos e 

apenas 0,7% de 12 a 17 anos. Obtendo o total de 144 respostas, tratava-se de uma 

pergunta obrigatória. 

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

As respostas foram as seguintes: 76,4% dos usuários são alunos da 

graduação; 11, 8% professor; 6,9% de técnico-administrativo; 3,5% comunidade 

externa e 1,4% alunos de pós-graduação. Obtendo o total de 144 respostas, tratava-

se de uma pergunta obrigatória. 

 

b) Sobre sua relação com esta Biblioteca: 

 

Fonte: (Autor, 2019) 



As respostas foram as seguintes: 54,2% através do site da biblioteca; 31, 9% 

na opção outros e 13,9% por amigos-família. Obtendo o total de 144 respostas, 

tratava-se de uma pergunta obrigatória. 

 

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

As respostas foram as seguintes: 55,2% responderam o turno da tarde; 27, 3% 

turno da manhã e 17,5% o turno da noite. Obtendo o total de 144 respostas, tratava-

se de uma pergunta de múltipla escolha e opcional. 

 

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 



As respostas foram as seguintes: 64,5% consideram satisfatório; 27% regular e 

8,5% insatisfatório. Obtendo o total de 144 respostas, tratava-se de uma pergunta de 

múltipla escolha e opcional. 

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

As respostas foram as seguintes: 45,5% considera regular; 30,8% considera 

satisfatório e 23,8% colocou como insatisfatório. Obtendo o total de 144 respostas, 

tratava-se de uma pergunta de múltipla escolha e opcional. 

 

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 



As respostas foram as seguintes: 67,4% considera a infraestrutura da biblioteca 

satisfatória; 29, 9% regular e 2,8% apontou como insatisfatório. Obtendo o total de 

144 respostas, tratava-se de uma pergunta de múltipla escolha e opcional. 

  

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

As respostas foram as seguintes: 74,3% dos usuários consideram o 

atendimento satisfatório; 20,8% como regular e 4,9% indicou como insatisfatório. 

Obtendo o total de 144 respostas, tratava-se de uma pergunta de múltipla escolha e 

opcional. 

 

Fonte: (Autor, 2019) 



 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

As respostas foram as seguintes: 43,8% mais utilizam o 

empréstimo/renovação/devolução de livros; 20,1% o acesso à internet; 9,1% na opção 

outros; 6,3% acesso as Bases de Dados; 4,2% repositório institucional; 2,8% tanto 

para as normas de trabalho acadêmico como para orientação a pesquisa; 2,1% para o 

Treinamento de usuários e 0,7% para ebooks. Obtendo o total de 144 respostas, 

tratava-se de uma pergunta de múltipla escolha e obrigatória. 

 

3.2 DADOS SUBJETIVOS 

 

Abaixo, encontra-se os dados obtidos na pesquisa que apresentam informações 

das perguntas abertas. Estão em ordenamento e conformidade com a estrutura do 

formulário submetido aos usuários, divididos em seções. 

 

a) Sobre o usuário: 

 

Email/nome/onde você mora? 

Como a pergunta de informar sobre o e-mail era obrigatória foi obtidos as 144 

respostas. Referente a pergunta do nome para a pessoa se identificar foram obtidas 93 

respostas por trata-se de uma questão opcional. Enquanto, a questão referente onde 



mora esse usuário, 141 pessoas responderam residirem em Porto Velho e 03 pessoas 

responderam que residem em Cacoal, Buritis e Ji-Paraná respectivamente uma 

resposta para cada um dos municípios mencionados. 

 

b) Sobre sua relação com esta Biblioteca: 

 

Com que frequência você utiliza a Biblioteca? 

As respostas foram as seguintes: 50 pessoas responderam que a sua 

frequência é diária. Outras 47 pessoas informaram que usam semanalmente e outras 

44 pessoas declararam sua presença esporádica na biblioteca (garantindo pelo 

menos uma frequência mensal). Apenas 03 pessoas informaram que não utilizam 

nosso ambiente. Obtendo o total de 144 respostas, tratava-se de uma pergunta 

obrigatória. 

Sendo que alguns justificaram sua movimentação apenas mensal devido aos 

problemas relacionados ao antigo sistema da Universidade. 

 

Por qual motivo você vem/veio a esta biblioteca? 

As respostas foram as seguintes: 45 usuários responderam que vão para a 

biblioteca estudar, 43 que usam para pesquisa, 26 para a realização de empréstimo, 

19 para uso da infraestrutura (internet, computador), 03 para buscar informações, 02 

para participação em capacitações e 01 respondeu que não usa a Biblioteca. Vale 

ressaltar que a maioria respondeu que se utiliza de mais de uns dos elementos 

apontados. Obtendo o total de 139 respostas, mesmo não sendo uma pergunta 

obrigatória. 

 

O que você considera melhor para fins acadêmicos: a aquisição de livros e/ou 

Ebooks? 

As respostas foram as seguintes: 60 pessoas responderam que preferem os 

livros físicos, 30 declararam a preferência pela aquisição de ebooks e 54 

manifestaram interesse em ambos. Obtendo o total de 144 respostas, tratava-se de 

uma pergunta obrigatória. 



c) Sua relação com a Biblioteca, livros e leitura:  

 

Quantos livros, aproximadamente você leu nos últimos três meses? 

As respostas foram as seguintes: 73 afirmaram que leram de 01 a 05 livros, 39 

que fizeram a leitura de 06 a 10 livros, 16 pessoas declararam que realizaram a leitura 

de mais de 10 livros e também 16 relataram que não fizeram leitura de livros. Obtendo 

o total de 144 respostas, era uma pergunta obrigatória dentro da pesquisa. 

 

Qual fator mais te influência na hora de escolher um livro? 

As respostas foram as seguintes: 66 responderam que seria a atualização do 

acervo e a diversificação do mesmo em outros gêneros textuais, 42 apontaram para a 

infraestrutura física (tomadas, iluminação, refrigeração), 10 que gostariam de ter mais 

tempo para frequentar a biblioteca, 07 manifestaram que se a localização fosse mais 

próxima a residência frequentariam mais, 08 informaram que seria importantes mais 

ações culturais e capacitações, 04 indicaram o melhoramento no atendimento, 02 

sobre a política de empréstimo, 02 sobre a extensão do horário de expediente e 

apenas 01 sobre melhoramento de Tecnologias. Obtendo o total de 144 respostas, 

era uma pergunta obrigatória dentro da pesquisa. 

 

Quais seus comentários e/ou sugestões? 

Alguns pontos foram mais recorrentes como sugestão, que são: atualização do 

acervo, orientação ao acervo, atendimento, horário de funcionamento, sinalização 

política de empréstimo, sistema, acesso à ebooks, infraestrutura física (refrigeração, 

iluminação, tomadas e aumento do número de salas de estudo), equipamentos 

(computadores/ pacote Windows), acesso à internet, aumento de capacitações, 

também de espaços de leitura e ações culturais. Foram recorrentes também os 

elogios referentes as melhorias advindas da reforma na estrutura física e ao 

atendimento. Obtendo o total de 99 respostas, mesmo não sendo uma pergunta 

obrigatória. 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do resultado obtido através da pesquisa percebemos como a Biblioteca 

acaba sendo a porta de entrada da Universidade e, como a mesma é requisitada para 

diversos fins. Com a análise das respostas notou-se a satisfação perante a reforma 

predial (estrutura física) que foi concluída em 2018 e com o atendimento ao público 

disponibilizado pela equipe da Biblioteca. Alguns pontos abordados pelos usuários 

foram possíveis de serem sanados rapidamente como, por exemplo, melhoria na 

identificação da área de pesquisa digital e a colocação de encosto na porta do Guarda 

Volumes. A Biblioteca Central da UNIR manterá o compromisso de articular as 

mudanças que se fizerem necessárias e viáveis para garantir a qualidade dos serviços 

prestados para o alcance de maior nível de satisfação dos usuários. O resultado tanto 

das análises das respostas objetivas e subjetivas serviram de elemento crucial para os 

planos de ação e articulações com parceiros internos e externos visando agregar 

esforços para a realização das melhorias necessárias e a manutenção do interesse 

público na utilização dos espaços, serviços e produtos (físicos e on-line) da Biblioteca.  

 

 

 

 


