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1) Como disponibilizar de forma eficiente acervos bibliográficos de qualidade, em formato 

acessível, e que atendam às necessidades informacionais dos usuários? 

 

PRINCÍPIO NORTEADOR: Sustentabilidade, Inclusão, Inovação e Governança 

 

AÇÕES: 

 

1. Dotar as bibliotecas de documentos (livros, periódicos etc.) eletrônicos e impressos, 

que atendam as bibliografias básicas e complementares conforme critérios de 

avaliação do MEC, contemplando as grandes áreas do conhecimento; 

2. Digitalizar  o acervo de TCC, teses e dissertações produzidos na UFC para divulgação 

nos repositórios digitais da instituição, em formato acessível (PDF texto); 

3. Implantar laboratório de preservação e restauro; 

4. Concluir a inserção de todo o acervo retrospectivo que consta nas bibliotecas no 

sistema Pergamum; 

5. Ampliar o número de documentos depositados nos repositórios digitais da UFC 

(Pergamum; Repositório Institucional - RI; Portal de Periódicos da UFC), priorizando a 

produção científica da UFC; 

6. Fomentar a revisão e atualização das bibliografias básicas e complementares por parte 

das coordenações dos cursos, de acordo com o disposto na Resolução Nº 10/CEPE, 

de 23 de setembro de 2013; 

7. Fomentar o estudo das coleções disponíveis nas bibliotecas e possível inserção nas 

bibliografias básicas e complementares. 

 

 

 

2) De que forma modernizar e aprimorar as tecnologias assistivas digitais de informação e 

comunicação, contribuindo com eficiência e eficácia na elaboração e na divulgação da 

produção científica da UFC? 

 

PRINCÍPIO NORTEADOR: Inovação, Sustentabilidade, Inclusão e Internacionalização 

 

AÇÕES: 

 

1. Oferecer recursos e serviços de informação por meio da internet; 

2. Oferecer cursos e treinamentos à distância (normalização, uso dos recursos da 

biblioteca, competência em informação); 

3. Ampliar a divulgação dos repositórios digitais da UFC (Pergamum; Repositório 

Institucional - RI); 

4. Diagnosticar as necessidades de melhorias dos sistemas de informação (Pergamum; 

Repositório Institucional - RI); 

5. Elaborar Política de Segurança da Informação para o Sistema de Bibliotecas baseado 

nas Diretrizes de Governança de Tecnologia da Informação da Universidade; 

6. Fomentar uso de ferramentas para escrita colaborativa na Universidade; 



7. Aumentar e adotar novas tecnologias assistivas 

 

 

3) Como fortalecer e ampliar ações de acolhimento e inclusão? 

 

PRINCÍPIO NORTEADOR: Inclusão, Inovação, empreendedorismo 

 

AÇÕES: 

 

1. Ampliar ações de valorização de cultura e arte; 

2. Promover eventos que evidenciem as áreas de conhecimento atendidas pelas 

Bibliotecas; 

3. Disponibilizar espaços de entretenimento através de jogos (tabuleiro, cartas e quebra-

cabeças); 

4. Ampliar o Projeto Livros Livres no Sistema de Bibliotecas; 

5. Implantar projetos de leitura para idosos; 

6. Fortalecer e ampliar o Projeto Iluminuras; 

7. Resgatar projeto de competência informacional com professores da rede pública de 

ensino. 

 

 

4) Quais ações podem ser implementadas para proporcionar às pessoas um ambiente mais 

humanizado, confortável, seguro e agradável, em conformidade com os requisitos de 

acessibilidade? 

 

PRINCÍPIO NORTEADOR: Sustentabilidade, Inovação, Governança e Inclusão 

 

AÇÕES: 

 

1. Instalar dispositivos de segurança na biblioteca; 

2. Dotar as Bibliotecas de infraestrutura para acessibilidade; 

3. Ampliar e melhorar espaços de convivência, estudo e leitura nas bibliotecas com a 

aquisição de equipamentos equipamentos acessíveis e mobiliário ergonômico. 

 

 

 

 


