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1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo Integrado de Bibliotecas (NIB) é um órgão vinculado à Reitoria 

da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), instituído com o nome de Núcleo de 

Bibliotecas, pela Resolução nº 73 – CONSUN, de 2 de fevereiro de 2004, 

posteriormente redenominado como Núcleo Integrado de Bibliotecas pela Resolução 

nº 169 – CONSAD de 30 de junho de 2015.  

O NIB é composto por uma Biblioteca Central e 18 (dezoito) bibliotecas 

setoriais localizadas no campus de São Luís e nos campi e/ou Centros do 

continente.  

No campus de São Luís localizam-se 10 (dez) bibliotecas: Biblioteca 

Central, Biblioteca de Enfermagem, Biblioteca do Colun, Biblioteca de Medicina, 

Biblioteca do Centro de Ciências Sociais, Biblioteca do Centro de Ciências 

Humanas, Biblioteca de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, Biblioteca de Pós-

Graduação em Direito, Biblioteca de Pós-Graduação em Ciências Sociais e 

Biblioteca de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnologia.  

Nos campi e/ou Centros do continente estão localizadas 9 (nove) 

bibliotecas: Biblioteca de Pinheiro, Biblioteca de Codó, Biblioteca de Chapadinha, 

Biblioteca de Bacabal, Biblioteca de São Bernardo, Biblioteca de Balsas, Biblioteca 

de Grajaú, Biblioteca de Imperatriz - Centro e Biblioteca de Imperatriz - Bom Jesus.  

Neste relatório, conforme recomendação da Assessoria de Planejamento, 

apresentam-se os resultados das atividades e ações informadas no Plano de Metas 

do Núcleo Integrado de Bibliotecas para 2016. E ressalta-se que houve mudança na 

Direção do NIB em abril/2016. 

2 ACERVO 

Para aquisição de material informacional foi emitido em 12/04/2016 o 

empenho global nº 800361/2016, no valor R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 

favor do Território do Livro Comércio de Livros Ltda. destinado à aquisição de 

material bibliográfico nacional para atender às necessidades do NIB. 

Em relação à assinatura de periódicos impressos não houve nenhuma 

assinatura ou renovação.  



 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária Dom Delgado – UFMA 

Av. dos Portugueses, 1.966, Biblioteca Central - São Luís-MA - CEP: 65080-805 

Fone: (98) 3272-8641 - E-mail: bibliotecacentral@ufma.br 

4 

Quanto às Bases de Dados foi destinado o empenho nº 2016NE800554, 

no valor de R$ 65.216,50 (sessenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e 

cinquenta centavos), para contratação de assinatura da base de dados da ABNT 

durante o período de 2 (dois) anos - 07/2016 a 07/2018.  

Foram adquiridos para o acervo, por meio de compra e doação, 5.325 

títulos com 11.010 exemplares.  

3 ESPAÇO FÍSICO 

A direção do NIB está localizada na Biblioteca Central da Cidade 

Universitária Dom Delgado, no prédio CEB Velho, juntamente com os setores 

internos que centralizam os serviços técnicos. 

A Biblioteca Central acondiciona os acervos dos cursos de graduação do 

Campus de São Luís, com exceção do Curso de Medicina que possui uma Biblioteca 

Setorial localizada no Prédio deste Curso, na Praça Gonçalves Dias. 

O crescimento gradativo do acervo tornou o espaço insuficiente para 

abrigar os materiais informacionais. Além disso, a estrutura física e as instalações 

elétricas estão comprometidas, apresentando sinais acentuados de infiltração em 

decorrência de goteiras, oferecendo riscos ao acervo, equipamentos e, sobretudo, à 

segurança dos servidores e usuários. 

Com relação aos equipamentos de informática, os computadores 

destinados aos usuários para pesquisa do acervo e aqueles utilizados pelos 

servidores para operacionalização do trabalho estão obsoletos. O mobiliário está se 

deteriorando pelo tempo de uso e não foi disponibilizado recurso para aquisição de 

novos materiais. 

Destaca-se que a Biblioteca do Labohidro foi desativada em virtude da 

solicitação do espaço físico pela Coordenação do Curso de Oceanografia, tendo seu 

acervo incorporado na Biblioteca Central. 

Ressalta-se que o acervo da Biblioteca do Curso de Enfermagem está 

alocado na Biblioteca Central, aguardando a conclusão da reforma do prédio deste 

Curso.  
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Acrescenta-se que a Biblioteca do Centro de Ciências Sociais encontra-se 

fechada desde maio/2016, em virtude do comprometimento da infraestrutura do 

prédio. Entretanto, o acervo continua armazenado nesse mesmo local. 

4 SEGURANÇA, PRESERVAÇÃO DO ACERVO E DO PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL 

A meta de higienização do acervo das Unidades do NIB foi desenvolvida 

rotineiramente pelos terceirizados responsáveis pela limpeza das Unidades, 

diferentemente do planejamento, que previa o alcance desse resultado por meio de 

contratação de empresa especializada. 

A conscientização dos usuários quanto à necessidade de preservação e 

segurança do acervo bibliográfico foi pontuada nos treinamentos aos usuários (1224 

usuários) e nas visitadas orientadas (18 turmas).  

Os equipamentos para monitoramento dos acervos do NIB por meio de 

circuito fechado de TV e os sistemas antifurtos não foram adquiridos em virtude da 

não disponibilização de recursos financeiros para esta finalidade.  

Em relação à proteção dos servidores no manuseio do acervo foram 

adquiridos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), por meio dos empenhos nº 

2016NE800876, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); Empenho nº 

2016NE800877, no valor de R$ 4.855,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco 

reais); e Empenho nº 2016NE800878, no valor de R$ 943,00 (novecentos e quarenta 

e três reais),  

5 RECURSOS HUMANOS 

A estrutura do NIB é composta por 1 (uma) diretora, 1 (um) assistente de 

gabinete, 1 (um) administrador, 1 (um) técnico em tecnologia da informação, 35 

(trinta e cinco) bibliotecários, 1 (um) encadernador, 1 (um) arquivista, 6 (seis) 

assistentes em administração, 1 (um) orientador educacional, 1 (um) auxiliar 

operacional, 1 (um) técnico em assuntos educacionais e 2 (dois) auxiliares em 

administração, totalizando 52 servidores lotados na Biblioteca Central e nas 

Bibliotecas Setoriais do Campus de São Luís. 

Ressalta-se que os servidores lotados nas bibliotecas setoriais dos campi 

e/ou Centros do continente não são administrativamente subordinados ao NIB; a 

vinculação com este Núcleo é apenas quanto aos serviços técnicos. 
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Com relação ao número de bolsistas, o NIB encerrou o ano com 45 

(quarenta e cinco) bolsas Permanência Modalidade Administrativo.  

5.1 Qualificação e capacitação 

Em 2016 o NIB concedeu liberação para 2 (dois) servidores cursarem 

mestrado, 2 (dois) para licença capacitação e 4 (quatro) para o desenvolvimento em 

cursos de capacitação por meio da Divisão de Capacitação/PRH. 

6 RESUMO DOS RECURSOS  

Os recursos disponibilizados ao NIB totalizaram R$ 674.614,50 conforme 

demonstrado no Quadro 1. 

 

         Quadro 1 - Uso dos recursos do NIB (2016). 

USO DOS RECURSOS 

Empenho Discriminação Valor (R$) 

2016NE800554 Assinatura da Base de Dados ABNT 65.216,50 

800361/2016 Aquisição de Material bibliográfico 

nacional 

600.000,00 

2016NE800876 Aquisição de EPI (Kit cirúrgico em TNT 

jaleco) 

3.600,00 

2016NE800877  Aquisição de EPI (Luvas p, m e g) 4.855,00 

2016NE800878 Aquisição de EPI (Máscara descartável) 943,00 

TOTAL 674.614,50 

         Fonte: Relatório de Empenhos Emitidos/SIPAC (2016). 

 

7 CONCLUSÃO 

As informações apresentadas evidenciam o cumprimento parcial do Plano 

de Metas referente a 2016, proposto na gestão anterior, apesar de obstáculos, como: 

infraestrutura física comprometida, recursos materiais insuficientes, recursos 

tecnológicos obsoletos e estrutura organizacional desatualizada. 


