
Sistema Integrado de Bibliotecas 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(SIB-UFRPE) é constituído por 2 bibliotecas no campus Sede (Dois Irmãos - Recife): 

Biblioteca Central Prof. Mario Correia de Andrade Lima (BC); Biblioteca Setorial 

Manuel Correia de Andrade (BSMCA); 3 bibliotecas de unidades: Biblioteca 

Esmeraldina Pereira da Silva - UACSA (Cabo de Santo Agostinho), Biblioteca Vanete 

Almeida - UAST (Serra Talhada); Biblioteca da Unidade Acadêmica de Belo Jardim - 

UABJ (Belo Jardim) e 1 biblioteca de ensino médio e profissionalizante do Colégio 

Agrícola Dom Agostinho Ikas (São Lourenço da Mata), totalizando 06 bibliotecas. O 

SIB-UFRPE tem como missão dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, por meio da disponibilização de materiais bibliográficos e informacionais. 

Oferece à comunidade acadêmica serviços e treinamentos voltados para o 

desenvolvimento, preservação e difusão da produção científica, bem como da 

memória institucional da UFRPE.   

Diante de um ano atípico, no contexto da pandemia de COVID-19, o SiB-UFRPE teve 

de replanejar suas atividades e adaptá-las às novas demandas da comunidade 

acadêmica. Com vistas ao atendimento dos protocolos de biossegurança e a fim de 

garantir a saúde dos usuários, as bibliotecas passaram a disponibilizar o 

atendimento remoto como a principal plataforma para os serviços. Houve um 

investimento grande em fontes de informação digitais, com assinatura de bases de 

dados, o que contribuiu para a execução dos períodos eletivos excepcionais (PLEs).   

 

 Formação e Desenvolvimento de Coleções 

O SIB-UFRPE continuou investindo na formação e desenvolvimento dos acervos 

físicos e digitais de suas bibliotecas, com destaque para a aquisição de mais uma 

plataforma de ebooks, com foco nas demandas do ensino remoto - Períodos Letivos 

Excepcionais (PLEs), instituídos na UFRPE no contexto da COVID- 19. 

 Livros físicos  

 

Foram adquiridos exemplares em atendimento às demandas das bibiografias 

básicas e complementares dos cursos da UFRPE, com ênfase na formação do acervo 

bibliográfico do clico básico dos cursos de Engenharia da biblioteca da nova 

Unidade Acadêmica, localizada em  de Belo Jardim.  

Aquisição de livros físicos - nº de títulos – Ano 2020 

BC BSMCA UABJ UAST CODAI UACSA 

1.845 131 99 15 6 81 

 

Aquisição de livros físicos - nº de exemplares – Ano 2020 

BC BSMCA UABJ UAST CODAI UACSA 

2.852 721 885 333 18 513 

 

Evolução Anual do Crescimento dos Acervos Físicos 
Números de Exemplares x Ano 
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 E-books 

Para atender às demandas do ensino remoto, o SIB-UFRPE trabalhou na 

aquisição de uma nova base de dados de livros eletrônicos (e-books), em 

alinhamento com as bibliografias dos cursos ofertados pela UFRPE. Após 

estudo de mercado, optou-se pela contratação da base de dados Minha 

Biblioteca, com chaves de acesso para docentes, técnicos e alunos 

matriculados no PLE. O acervo da Minha Biblioteca é multidisciplinar, 

abrange todas as áreas do conhecimento, com títulos das principais editoras 

acadêmicas brasileiras, conta com recursos diversos e ferramentas de 

acessibilidade.  Além desta base, a UFRPE desde o ano de 2013, disponibiliza 

a todos os seus usuários a plataforma de livro eletrônicos Ebook Central, 

com vasto acervo acadêmico, facilitando e ampliando o acesso a fontes de 

informação científica de qualidade.  

Acervos Digitais - Bases assinadas 

Acervo Minha Biblioteca Ebook Central 

No títulos 13.630 272.638 

 

Dados de utilização 

Minha Biblioteca Ebook Central 

194.954 736 

 

 Ebook Central: http://ebookcentral.proquest.com/lib/ufrpe-ebooks 

 Minha Biblioteca: https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=UFRPE  

 

 

 

 Normas Técnicas Target GED-WEB  

 

O SIB-UFRPE disponibiliza a seus usuários o sistema Target GEDWeb, que 

facilita o acesso às normas e documentos regulatórios de diversas empresas 

e associações, incluindo as normas da ABNT. Esta base tem contemplado as 

bibliografias de disciplinas de diversos cursos da UFRPE, especialmente aos 

cursos das áreas de Engenharia e Exatas.  Os usuários têm acesso às normas 

na versão integral (assinadas pelo SIB) e versões parciais, assim como 

notificações das atualizações. A busca de normas técnicas está também 

integrada ao Sistema Pergamum.   

 

• Produção acadêmica e memória institucional 

 

Em consonância com os objetivos do PDI-UFRPE, o SIB vem trabalhando em 

parceria com o NTI para o fortalecimento de ações e soluções para salvaguardar 

e difundir a produção acadêmica e a memória institucional, utilizando 

plataformas de acesso aberto.  

 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

 

A BDTD-UFRPE é a base de dados que armazena teses e dissertações produzidas 

pelos Programas de Pós-Graduação da UFRPE. Estão disponíveis para acesso na 

íntegra 4.014 títulos*, sendo 885 teses e 3.129 dissertações. 

 

Quantidade de trabalhos recebidos na BDTD no ano de 2020 

Campus Teses Dissertações 

Sede e UEADTEC 
92 282 

UAST - Serra Talhada 
- 10 

TOTAL 
92 292 

 

*dados dezembro/2020 

BDTD-UFRPE: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/ 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ufrpe-ebooks
https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=UFRPE
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/


 Repositório Institucional da UFRPE (RI-UFRPE) 

O Repositório da UFRPE, responsável pela recolha e disseminação da produção 

científica e memorial da UFRPE, atualmente disponibiliza a coleção do periódico 

Caderno Ômega, TCCs de cursos de Graduação e Especialização, livros da 

EDUFRPE e arquivo fotográfico. Em atendimento ao atual instrumento de 

avaliação de cursos de graduação do MEC/INEP, os TCCs de graduação são 

disponibilizados em repositório institucional acessível pela internet. O RI-

UFRPE hospeda e disponibiliza 2.187 documentos* acesso online.  

TCCs recebidos em 2020  

Sede e UEADTEC 202 

UACSA 17 

UAST 41 

TOTAL 260 

 

*dados dezembro/2020 

RI-UFRPE: http://repository.ufrpe.br 

 

 Portal de Periódicos UFRPE 

 

O Portal de Periódicos da UFRPE atualmente hospeda 16 revistas científicas 

produzidas no âmbito da universidade. No ano de 2020, foi realizada a 

atualização da versão do Portal para a OJS 3.2, com treinamentos oferecidos pela 

Coordenação de Serviços Digitais aos editores das revistas hospedadas no Portal. 

 

Portal de Periódicos UFRPE: http://journals.ufrpe.br 

 

Acessos às bases de acesso aberto da UFRPE 

 
Repositório 
Institucional 

Portal de 
Periódicos 

BDTD UFRPE 

 
65.020* 269.805* 17.404 

TOTAL 352.229 

       *visualizações de páginas 

 Projeto Portal UFRPE 

 

A Coordenação de Serviços Digitais de Informação do SIB tem trabalho em 

ações que visam à difusão do acesso às bases de dados assinadas e de acesso 

aberto utilizadas pela UFRPE. Dentre as ações, estão previstos projetos de 

digitalização de acervos. Em parceria com a EADTEC, foi adquirido scanner 

planetário no valor de R$ 48.000,00, para auxiliar neste processo. 

 

 

 Núcleo do Conhecimento 

 O Núcleo do Conhecimento Prof. João Baptista Oliveira dos Santos 

desenvolveu 05 atividades relativas aos Espaços de Memória na UFRPE:  

1) Memorial Prof. Eudes de Souza Leão Pinto: leitura do "Diário da Viagem 

aos Estados Unidos”, registro dos contatos, estudos e atividades da missão 

no período de julho/1944 a junho/1945; 

2) Memorial Prof. Johei Koyke: organização do acervo documental e da 

biografia do referido professor;  

3) Memorial Descritivo dos Docentes da UFRPE: organização e análise de 

informações para o acervo da Memória Institucional da UFRPE e pesquisas 

posteriores;  

4) Livro "Vozes e Ações Femininas no Reitorado da UFRPE 2012-2020": 

documentar e salvaguardar a memória e as ações da primeira gestão 

feminina na reitoria da UFRPE entre 2012 e 2020;  

5) Projeto Pibic “Mulher e Ciência: Reflexão sobre a produção docente 

de Homens e Mulheres na UFRPE” (agosto/2020 a julho/2021): propõe 

analisar os dados dos currículos Lattes de docentes das Ciências Agrárias 

da UFRPE, a fim de refletir sobre as diferenças de gênero na produção 

acadêmica docente de 2014 a 2019. 

 

 

 

http://repository.ufrpe.br/
http://journals.ufrpe.br/


• Atendimento ao Usuário 

Com a instituição do trabalho remoto, no contexto da pandemia do COVID 19, 

os serviços de Atendimento ao Usuário nas bibliotecas do SIB-UFRPE foram 

realizados de forma online. Seguem alguns números. 

 BC BSMCA UAST UACSA UABJ CODAI 

Atendimentos totais: nada 
consta, multa, acesso 
remoto a bases de dados, 
cadastro, TCCs e outros 

3269 55 401 93 19 10 

Serviço de Normalização  - - 5 9 - - 

Treinamentos em bases de 
dados e normalização 

3 - 3 - - - 

TOTAL 3272 55 409 102 19 10 

 

 Ação social - Multa Solidária 

Aprovada pela resolução nº 01/2013 - CONSU, a Multa Solidária possibilita a 

quitação de débitos com as bibliotecas do SIB de forma alternativa por meio da 

doação de alimentos não perecíveis. No período de 2016 a 2020 foram 

arrecadados na Sede, UAST e UACSA mais de 66.225kg de alimentos não-

perecíveis. Por conta da pandemia, os livros foram renovados 

automaticamente, não gerando débitos por atraso, o que ocasionou uma 

considerável redução na arrecadação de alimentos em 2020. 

http://www.sib.ufrpe.br/multa-solidaria 

 Sistema Pergamum 

 

O Pergamum é o sistema de gerenciamento utilizado para gestão do acervo 

físico das bibliotecas do SIB-UFRPE, que, além dos dados bibliográficos, 

disponibiliza arquivos digitais, na íntegra, dos anais da Jornada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UFRPE (JEPEX) e normas técnicas da ABNT através da 

base Target GED-WEB. No ano de 2020 foi realizado o trabalho de otimização 

do catálogo permitindo melhorias nas buscas e recuperação da informação. As 

Bibliotecas do SIB realizaram as seguintes atividades de catalogação de janeiro 

a dezembro/2020.  

Pergamum: http://pergamum.ufrpe.br 

Catalogação 

Bibliográfico 

Novos 2201 

Alterados 26679 

Campos Alterados 51717 

Campos excluídos 8283 
Campos inseridos 83451 

Autoridade 

Novos 4661 

Campos Alterados 33739 

Campos excluídos 5307 

Campos inseridos 51693 

Exemplares 
Novos 5626 
Alterados 9980 

Catalogação/Indexação de artigos do JEPEX 611 

 

Análise de Riscos - SIB-UFRPE 

 

Oscilações e sobrecarga na rede elétrica 
(necessidade de subestação e substituição 
das instalações elétricas do prédio da BC)

Problemas de infraestrurura do prédio da 
BC (hidráulico, acessibilidade aos 

pavimentos superiores, eletricidade)

Deterioração do acervo por ausência de 
climatização (necessidade de climatizar os 

pavimentos da BC)

Falta de recursos financeiros para 
manutenção das plataformas de ebooks já 

assinadas

http://www.sib.ufrpe.br/multa-solidaria
http://www.pergamum.ufrpe.br/


 
 

Destaques

Atualização da nova 
versão do Portal de 
Periódicos UFRPE

Assinatura de plataforma 
de e-books Minha 

Biblioteca

Memorial Descritivo dos 
Docentes da UFRPE

Aquisição do acervo 
bibliográfico do ciclo 

básico da UABJ

Aquisição de scanner 
planetário 

Ações Futuras

Aquisição de 
bibliográfias físicas e 

digitais, para atender às 
demandas de ensino, 

pesquisa e extensão da 
UFRPE

Aquisição de serviços de 
metabuscador para o 
projeto Portal UFRPE

Atualização da versão do 
Repositório Institucional

Implantação do 
autoarquivamento no 

Repositório Institucional


