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Atividades Executadas 

 

- gerenciamento do orçamento destinado à aquisição dos livros para todas as 

bibliotecas integrantes do Sistema de Bibliotecas da UFSM; 

- gerenciamento dos processos de compra de livros nacionais e importados; 

- assinatura e renovação das bases de e-books e normas técnicas; 

- aquisição de e-books através de projeto FATEC; 

- aquisição e implantação da ferramenta EDS; 

- seleção de material bibliográfico recebido por doação na Biblioteca Central, 

para ser inserido no acervo, com exceção de periódicos; 

- elaboração de relatórios de aquisição de material bibliográfico completando a 

documentação dos cursos que receberam as visitas do MEC; 

- reestruturação da sala de recebimento de materiais da Divisão de Aquisição. 

 

 

Reuniões e Comissões 

 

- participação da equipe da Divisão de Aquisição na Comissão de Reavaliação 

e Baixa 

- participação da equipe da Divisão de Aquisição na Comissão do SiB-UFSM 

- participação da equipe da Divisão de Aquisição na Comissão de consulta para 

Direção da Biblioteca Central e SiB-UFSM. 

 

Treinamento e Capacitação 

 

- treinamento da rotina e dos processos da Divisão de Aquisição para os novos 

bibliotecários que ingressaram no Sistema de Bibliotecas da UFSM.  



- participação, como instrutor, no curso EaD: Capacitação em Planejamento 

Acadêmico. 

- participação, como instrutor, no curso Presencial: Capacitação em 

Planejamento Acadêmico promovido pela PROGEP. 

 

Desafio 

- gerenciar todo o processo de compra de material bibliográfico sem ter 

disponível um módulo para gerenciamento eletrônico dos pedidos; 

- atender a demanda de aquisição de material bibliográfico com cortes 

significativos no orçamento; 

 

Expectativas 

- atendimento à solicitação da Biblioteca Central encaminhado a PROPLAN para 

ampliação do orçamento destinado ao desenvolvimento e atualização dos 

acervos das bibliotecas, devido ao aumento no número de cursos da UFSM. 

- aquisição de módulo para gerenciamento eletrônico dos processos da Divisão; 

- reforma na sala da Divisão de Aquisição contemplando uma antiga solicitação 

dos servidores da Divisão. O rebaixamento das janelas irá propiciar melhores 

condições de trabalho.  

 

Metas para 2018 

- trabalhar na Política de Desenvolvimento de Coleções do SiB-UFSM, 

- trabalhar na regularização da situação do patrimônio dos livros do SiB-UFSM 

 


