
Análise da Pesquisa de Satisfação da BSCCNE

 
Os cursos com maior frequência na BSCCNE são:
Engenharia Química com 11,2% dos respondentes;
Física com 7,8%;
Farmácia com 7,3%;
Engenharia Civil com 6,5%;
Química com 5,6% das respostas.

 

O Centro dos alunos que mais frequentam a biblioteca é o CT (Centro de Tecnologia) com 45,3% 
das respostas, seguido pelo CCNE (Centro de Ciências Naturais e Exatas) com 36,2%.



 
Dentre as pessoas que frequentam a biblioteca, 93,1% são de alunos de Graduação, seguido de 3% 
de alunos de Mestrado.

 
Mais da metade dos frequentadores vão de 2 a 4 vezes na semana na biblioteca (56,9%).

 

69,8% utilizam muito o serviço de empréstimo e devolução, e 10,3% nunca usou o serviço.

Nunca      Raramente     Pouco            Muito



 
Dos frequentadores, 48,7% nunca usou a biblioteca para leitura recreativa.

 

57,7% utilizam muito a biblioteca para trabalho em grupo, e 18,1% nunca usou para esse fim.

 

 67,7% utilizam muito a biblioteca para estudo individual, e 15,1% nunca usou para essa finalidade.

Nunca  Raramente          Pouco            Muito

Nunca  Raramente          Pouco            Muito

Nunca  Raramente          Pouco            Muito



 

Dos frequentadores, 34,1% nunca utilizam a biblioteca para descanso, e 45,7% usam habitualmente 
para essa finalidade.

 

54,8% utilizam muito o acesso à internet na biblioteca, e 28,4% nunca usou.

 

Dos frequentadores, 49,1% nunca usou os computadores da biblioteca.

Nunca  Raramente          Pouco            Muito

Nunca  Raramente          Pouco            Muito

Nunca  Raramente          Pouco            Muito



Outros. Quais? Tiveram 2 respostas:
trabalho
estudo em grupo

 

85,3% dos pesquisados avaliam a Biblioteca do CCNE como ótimo e muito bom.

141 pessoas responderam a pergunta: Quais pontos positivos você ressaltaria?
Todos (2)
ar condicionado (2)
estrutura (2)
salas de estudo (2)
espaço, conforto, bons livros (2)
ar condicionado, área de lazer (2)
estrutura, climatização, iluminação, computadores, salas de estudo
organização, fácil acesso
bom lugar para estudar
salas de estudo e área recreativa de lazer (descanso)
um conforto só! uma das melhores bibliotecas setoriais
muito espaço e ambiente agradável
climatização boa, tem bastante espaço
conforto das instalações
sempre muito limpo, arejado
tudo
internet ótima, ambiente e climatização excelentes
tem sofá que nos permite relaxar um pouco nos intervalos
internet melhor que da bc, boa climatização, é bonita e arborizada
ambiente tranquilo e confortável
estrutura para estudar
bom espaço, climatização, computadores
espaço, estrutura, climatização, salas de estudo
o silêncio e estrutura da sala superior (de estudos)
qualidade do espaço de estudo
salas individuais para estudo
silêncio
acesso a internet, o espaço
infraestrutura bastante aconchegante, espaço amplo
ambiente ótimo
espaço amplo
boa estrutura



depois de estudar muito tem onde descansar
amplo espaço, local maravilhoso
infraestrutura ótima
o atendimento é ótimo, ótimo lugar para estudar
espaço, estrutura, climatização
bom atendimento, boa estrutura para estudos
climatização, salas de estudo individuais
estrutura, climatização, mobília
conforto, climatização, mobiliário
conforto, iluminação, espaço
salas de estudo e climatização
espaço, infraestrutura, climatização, ambientes de estudo
o acesso para a sala de estudos, o uso da internet, o ar condicionado
estrutura, internet, conforto, ambiente de estudos
conforto
organização do ambiente
espaço, atendimento, livros
espaço, sala de estudos e espaço verde
silêncio, ótima infraestrutura, lugar calmo e com ótimo espaço e salas
estrutura ampla, confortável e bem climatizada
ambiente propício ao estudo
ambiente agradável
aconchegante, bem limpo e arejado, adequado para realização de trabalhos em grupo, com bom acervo de 
livros
ambiente bem climatizado, espaçoso e boa iluminação
salas de estudo muito adequadas, espaço agradável para estudos
estrutura e iluminação
ótima estrutura
organização





boa infraestrutura, ambiente confortável e tranquilo
conforto e climatização
ar condicionado dos deuses
bom espaço de estudos e infraestrutura
ar condicionado mara
estrutura, atendimento, climatização, sofás. ela é muito bonita, estar na biblioteca é muito bom e confortável
agora há computadores para pesquisa no 2º andar, sempre estão chegando novos livros, atendimento 
excelente
sofá
estrutura, climatização, estrutura e salas de estudo
iluminação, climatização, conforto, mesas e cadeiras, salas de estudos
espaços para estudo e descanso
atendimento
ambiente climatizado, iluminado, propício para um bom estudo
Outro (35 pessoas responderam)

122 pessoas responderam a pergunta: Quais pontos negativos você ressaltaria?

Barulho (21)
nenhum (3)
pouca rede (3)
poucos computadores (2)
pessoas conversando (2)
falta quadros nas salas de estudos (2)
goteiras (2)
limpeza (2)
barulho, conversa
quando tem grande volume de pessoas se tem muito barulho
às vezes tem muito barulho especialmente por volta das 12h
falta um bebedouro no andar de cima da biblioteca e um banheiro também.
maior quantidade de pessoas a cada semestre, logo é necessário aumentar o espaço e a quantidade de salas
área de estudo apresenta muito eco das conversas, sendo que nem era pra ter conversas lá
no local de estudo muitas vezes é barulhento e tem pouco sofá para descanso
barulhos
nada
não tem banheiro dentro da biblioteca e o bebedouro nunca funciona
muito barulho em alguns dias
pouco lugar para sentar no térreo
internet ruim
muita conversa no local de estudo
tem poucos livros
falta de quadro nas salas, conversas paralelas
ar condicionado muito frio
barulho no 2º andar
às vezes, tem muita conversa
o ar condicionado da sala de estudos não está funcionando
muito barulho no segundo andar
muito barulho às vezes
eventualmente barulho demais
barulho no andar de cima, frio, está sempre cheio
barulho às vezes
poderia ficar aberto mais horas à noite
não poder carregar o notebook dentro do case
faltam tomadas nas mesas centrais, dificuldade de conseguir vaga nas salas de estudo
ar condicionado é muito frio e atrapalha a concentração. poucos ambientes fechados de estudo em grupo



não há muitos computadores disponíveis para acesso, em alguns horários há muito barulho
em dias de chuva, o chão fica molhado devido às goteiras, algumas mesas de estudos individuais quebradas
goteiras somente
bebedouro
muitas vezes os usuários deixam as mesas sujas
poderia ter alguns sofás a mais
muita conversa na parte de estudo
às vezes ainda há muito barulho no andar de cima
ar condicionado sempre muito frio
excesso de barulho
muito barulho na parte superior, poderia ter mais salas de estudo em grupo
barulho em grupo
às vezes o ar condicionado está muito frio
barulho, sujeira
pouca disponibilidade nas salas de estudo e às vezes nos computadores
colocar mais mesas
falta de tomadas para notebooks
barulho na área de estudos compartilhada
às vezes muito barulhento
temperatura do ar, goteiras
barulhos de vez em quando
falta d redes e sofás
faltam sofás
poucos computadores, poucas salas de estudo
poucas salas para estudo individual
muito barulho em algum horário
às vezes muito barulho nas salas de grupo
de tão bom, está ficando pequeno para todos que vem aqui
ruído excessivo no segundo andar
acervo separado e em alguns casos escasso devido a inequação com a demanda
barulho no intervalo do meio-dia
barulho dos alunos
deveria ter mais salas de estudo
penso que não poderia fechar na totalidade. venho às vezes de outra cidade e está tudo fechado
salas de estudos sem ventilação (algumas janelas não abrem)
queremos mais redes
barulho no salão
algumas vezes há muito barulho no local de estudo
não é a biblioteca mais silenciosa
poderia ter mais salas de estudo sparadas
barulho, falta de bebedouro
menos barulho por causa dos alunos
barulho excessivo em diversos horários
poucos lugares no térreo em horário de pico
falta de espaço para descanso, pois há muita procura
poucos livros ou a falta de alguns
mais salas de estudo
dificuldade de procurar os livros
em certos horários enche e fica muito barulho, muito frio também
muito barulho no 2º andar
sala de estudos muito disputadas, não tem água, não tem banheiro
mais espaço para descanso e barulho no andar de cima
muito barulho
sem acesso e tomadas nas mesas centrais de estudo
poucas tomadas, principalmente no meio
conversa dos estudantes, principalmente em grupo



 
83% avaliaram os computadores para pesquisa livre como ótimo e muito bom.

 
Dos 231 respondentes, 73,6% avaliam a limpeza da Biblioteca do CCNE como ótima e muito boa.

 
Dos 214 respondentes, 87,9% disseram nunca deixar lixo na biblioteca; 11,7% responderam que na 
maioria das vezes colocavam no lixo os resíduos que produziam.



 
Os espaços de estudos em grupos foram avaliados como ótimo e muito bom por 58,8% dos 214 
respondentes. Apenas 2,3% achou ruim estes espaços.

 
O acervo da Biblioteca do CCNE foi avaliado como ótimo e bom por 81,6% dos 212 respondentes. 
Apenas 0,5% avaliaram como péssimo, que nunca encontravam ou não estavam disponíveis os 
livros.

47 pessoas responderam: Quais pontos positivos ressaltaria?
organização (3)
bastante variedade (2)
fácil acesso
sempre tem a maioria dos livros indicados pelos professores
a maioria dos livros estão bem conservados
a localização e organização de títulos, junto com o auxílio do computador para pesquisa de livros
ótimo atendimento dos funcionários, boa estrutura
tem sala para grupos de estudo
salas de estudo
a facilidade de procurar os livros necessários
muitos livros à disposição, acesso rápido em achar os livros
diversidade de livros
o ambiente
bibliografia atualizada e diversificada
estrutura, ótima organização, pensada para o dia-a-dia do aluno
bom livros de estatística
a quantidade de opções



Ótima variedade de livros com foco em áreas da biologia
boa organização em setores dos títulos
muitas variedades
grande acervo em diversidade
silêncio
muitos números do mesmo exemplar
livros atualizados, um acervo muito bom, disponibilidade
está tudo ótimo
organização dos livros
acervo organizado
existem todos os livros
ótimo atendimento
sempre encontro os livros
bastante disponibilidade de livros de matemática e afins (matérias básicas)
há uma grande quantidade de livros texto utilizado nas disciplinas básicas de graduação
há livros novos chegando sempre
ar condicionado
encontro títulos que procuro
a grande quantidade de livros e várias versões do mesmo livro
há diversidade no acervo
livros sempre em bom estado
grande volume de livros, principalmente os mais usuais
boa organização, atendimento
ambiente confortável
variedade
muitos livros da minha área
bom atendimento dos servidores e bolsistas
 

“Quais pontos negativos ressaltaria?” foi respondido por 54 pessoas:
poucos armários (2)
barulho (2)
nenhum (2)
faltam muitos livros de bibliografia básica que está na emenda do curso de disciplinas mais complexas
às vezes não encontro a edição que preciso do livro
falta uma diversidade maior de autores
alguns títulos possuem poucos exemplares
faltam livros para o curso de meteorologia
a mistura com livros estrangeiros e traduzidos nas prateleiras
mais livros e edições mais novas
faltam livros avançados
muita conversa no local de estudo
mais livros de química orgânica, espectros, cópia
a maioria dos livros que preciso não tem
não tem sala para estudo individual
só não encontrei um livro que precisava
falta quadros nas salas de estudos e falta alguns livros
a falta de alguns livros
nem sempre encontro os livros que preciso
às vezes falta livro porque tem muito aluno
mais livros de cálculo
pouco espaço
geografia tem um acervo muito pequeno
a mesa da sala privada não tem muita estabilidade
poucas edições dos livros mais usados pelos professores
existem poucas cópias dos livros



a falta de títulos atualizados
ausência de livros sobre herpetologia em português
confusão nos registros do site da biblioteca
às vezes encontro pessoas que utilizam as áreas de estudo para conversas paralelas
mas alguns livros possuem poucas edições
cheia
alguns livros específicos não muito usados
barulho na área de estudo
procurar os livros em outras bibliotecas do campus
procurar livros em outras bibliotecas
tenho dificuldade em encontrar alguns
desatualização
ás vezes não tem livros de cálculo disponíveis
não tenho ponto negativo
há raríssimos títulos de divulgação científica, e quase todos centralizados na bc
alguns livros possuem poucos volumes, poderia haver mais
poucos exemplares d alguns livros que são muito procurados (cálculo, química)
com o decorrer do curso, procuro menos livros na biblioteca
nem todos os livros tem para consulta
necessita de edições mais recentes e mais antigas, poucos exemplares
falta de alguns livros mais procurados
às vezes faltam exemplares de livros bastante procurados
quantidade
deveria der mais livros de mecânica
pouca oferta de material atualizado

 
O atendimento da biblioteca foi avaliado como ótimo e muito bom por 92% dos 214 respondentes. 
Apenas 0,9% avaliaram o atendimento como regular.

“Quais pontos positivos ressaltaria?” foi respondido por 53 usuários: 
Atenção (2)
educação (2)
atenciosos (2)
bom atendimento, simpatia e organização
as pessoas que atendem são educadas e atenciosas
simpatia
todos muitos simpáticos, para ajudar e atender. uma equipe nota 10
todos os funcionários são bem cordiais
todos os funcionários são muito educados e atenciosos
estão sempre dispostos a ajudar mesmo que seja algo fora da obrigação deles, simpatia
cordialidade
bom humor, rápido



eficiente, rápido
funcionários sempre a disposição para ajudar
pessoas educadas
muito boa comunicação
os funcionários são simpáticos e educados
no mínimo duas pessoas atendendo
profissionais bem atenciosos
todos os funcionários com quem interagi mostraram-se muito aptos para ajudar
disponibilidade dos atendentes em ajudar
funcionários prestativos e educados
os funcionários são sempre prestativos e atenciosos, nunca me deixaram em falta de algo durante o 
atendimento
rapidez
prestativo
agilidade e bom atendimento
carismáticos, cordiais, simpáticos, preocupados com seu serviço
carisma, atenção e competências
simpatia, educação, atenciosos
o ótimo atendimento é o ponto mais positivo
fácil de pegar livros, balcão de empréstimos bem calmo
atendentes simpáticos, horário d funcionamento
sempre com bastante educação e gentileza
pessoal é ótimo
sempre dispostos a solucionar os problemas! atendimento excelente
educação, agilidade
atendentes simpáticos
galera sempre simpática
atendimento cordial
os funcionários estão sempre dispostos a ajudar e são simpáticos
cordialidade, organização, gentileza
disponibilidade e qualidade
atendimento
simpáticos
funcionários prestativos
carisma
muita simpatia
alegria nos atendentes
bonitos e simpáticos
o cumprimento dos funcionários na entrada

“Quais pontos negativos ressaltaria?” teve 19 respostas:
nenhum (6)
não tem (3)
não há (2)
muita paralisação desnecessária
não sei
às vezes as pessoas da recepção estão com uma cara emburrada
sem pontos negativos
barulho
aumentem mais a biblioteca
não observo
barulho no andar de cima



Críticas, sugestões e opiniões a respeito da Biblioteca do CCNE foram deixadas por 60 
frequentadores:
Muito bom (2)
separar salas de estudo individual e em grupo para evitar barulho
parabenizar pelo bom trabalho
não tenho
bom lugar para estudos, para descanso, tem até uns sofazinhos top, no entanto creio que o acervo deva ser 
maior, mais opções de livros
só precisa de maior espaço, mais salas e diversidade maior de autores
a bsccne é um local muito agradável, sempre recomendo para os amigos, única coisa incômoda é a conversa 
na área de estudo, mas isso não depende da biblioteca e sim das pessoas que frequentam
precisa de mais espaço para relaxar e menos barulho no espaço de estudo
a bsccne talvez seja a melhor de toda a ufsm. muita comodidade e ambiente simpático
não façam greve
apenas a questão de separar os livros em língua estrangeira; fora isso muito bom
poderia ter mais mesas de estudo individual, próximos aos livros, pois lá em cima é muito barulhento
adquirir mais exemplares de livros mais retirados, conversar com os professores e tentar adquirir os livros que 
eles usam
tudo ótimo
gostaria que abrisse nos finais de semana
sugiro a instalação de mais tomadas, especialmente nas mesas centrais, para facilitar o uso de notebooks
gostaria que houvesse mais computadores para consulta ou melhora no wifi da biblioteca
aviso de mais silêncio na área de estudo comunitária
reforma para goteiras, fora isso ótimo trabalho de toda a equipe da BSCCNE!
colocar notícias na tv na àrea de recreação
acrdito que o ar condicionado do 2º andar pode ser ligado apenas quando solicitado, muitas vezes em dias 
fresquinhos eles funcionam igual desnecessariamente e às vezes desde a 1ª hora da abertura da biblioteca
controlar mais o barulho e manter o ambiente mais quente
prioridade para alunos do ccne visto que há alunos de outros cursos e às vezes são os que mais fazem 
barulho
poderia haver mais mesas e cadeiras e ser mais limpo
considero a biblioteca setorial do ccne melhor do que a bc, por ter um espaço melhor organizado, menos 
barulho, maior disponibilidade de locais de estudo
cuidar mais o silêncio no andar de cima
colocar mais mesas
sugiro a supervisão das áreas de estudos com o intuito de evitar que o estudo seja atrapalhado pelo barulho
nada a comentar
mais salas de estudo em grupo
poderia ter mais lixeiras nas mesas, porque nas individuais normalmente não tem
poderia ter mais puffs, redes, mesas para estudo. sugestão: os alunos doo ccne deveriam ter preferência na 
bsccne, com isto os mesmos deveriam ter um crachá de identificação
falta de armários, alunos do ccn devriam ter preferência e serem identificados
poderiam fazer crachás para a identificação dos próprios alunos do ccne, vem pessoas de fora apenas para 
ocupar espaço
minha única crítica é para os próprios estudantes qu fazem muito barulho com conversas aleatórias. Então já 
que os alunos não se tocam seria ótimo se o pessoal que trabalha na biblioteca desse um toque no pessoal
mais armários, computadores
mais salas de estudos, poucos armários
meu segundo lar
eu adoro a biblioteca
sugiro que reparem os condicionadores das salas de estudo em grupo
mais redes
uma biblioteca desse padrão, não pode fechar as portas
melhor biblio
a bsccne é ótima, apenas o barulho incomoda
mais quantidades de livros, cálculo, física, e um faixa azul por livro



arrumar bebedouro
adorei as novas reformas, a biblioteca está muito bonita
tentem reduzir o barulho no ambiente de estudo, tenham mais exemplares
poderia deixar entrar com café em copo fechado
melhor biblioteca
sistema padronizado com outros centros
poderiam adicionar mais 2 redes para descanso
mais espaço
melhor biblioteca! Porém acho chato ter que tirar a capinha do notebook para subir
maior espaço de descanso
água no andar superior, cafeteira
poucos livros de humanas
boa recepção dos funcionários, pedir silêncio no andar de cima
solicitar silêncio aos estudantes


