
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UECE 
 
 

AÇÕES REALIZADAS EM 2019 
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* Projeto “Livro é prá ser lido: leitura compartilhada”;  
* Implantado o SID/UECE; 
* Cadastramento e treino dos bibliotecários e auxiliares de sete das oito 
Bibliotecas (falta FACEDI); 
* Disponibilização do Acervo na Web (on line);  
* Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos (mod. Vancouver);  
* Apoio ao painel em grafite no hall de entrada da Biblioteca Central: 
“Clássicos da Literatura Brasileira”; 
 
 

AÇÕES REALIZADAS 



 
*Recebimento da criação do novo modelo de template para o site do 
SibUECE pela Assessoria de Imprensa; 
* Política de Desenvolvimento de Coleções; 
* Implantar calendário trimestral de reuniões de programação e 
avaliação de desempenho; 
* Atualização e reorganização da Biblioteca CECITEC;  
 
 

AÇÕES REALIZADAS 



                           

     

              
* Ampliar e modernizar o Guarda-Volumes; 
* Projeto “Biblioteca Central: organização do arquivo”;  
* Implantação do módulo de entrega e validação on line dos Trabalhos 
Acadêmicos na Biblioteca Central (D’ESPACE);  
* Cadastramento de livros nas unidades: FÁTIMA (75%), CECITEC (65%), 
FAFIDAM (23%), FECLI (30%), FAEC (40%), FECLESC (05%) e FACEDI (não 
iniciada); 
* Proposta para compra de 1.000 títulos de livros eletrônicos em 
formato e-books; 
* Atualização e treinamento para uso da página da Biblioteca (BC x DI); 

  
 

AÇÕES EM ANDAMENTO 



  
* Instalar a Cordelteca; 
* Projeto de Reforma da Biblioteca de FÁTIMA; 
* Desenvolver programa de Arquivo para inclusão no SID/UECE; 
* Projeto “Organização Arquivo da Reitoria”; 
* Manutenção do novo site da biblioteca; 

* Suprimento de Fundos para a conservação diária da Biblioteca Central;  
 

AÇÕES PARA 2020 



  
*Memorial: "43 anos de vida, tantos outros de história: memórias do 
SISBUECE";  
* Digitalização do Acervo de Trabalhos de Conclusão de Curso: Teses, 
Dissertações e Monografias; 
* Guia de Normalização de Materiais Especiais; 
*Implantação de Sacolas Retornáveis para empréstimo de livros;  
 

AÇÕES PARA 2020 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
* Projetos Obras Raras e Valiosas de FÁTIMA;  
* Projeto Obras Raras e Valiosas da FECLESC; 
* Organização de um acervo doado pelo IMOPEC para a FAFIDAM; 
* Atualização e reorganização da Biblioteca FAEC; 
* Disponibilizar Aplicativo em celular para pesquisa, reserva e renovação 
de livros. 
 

 
 
 
 

AÇÕES PARA 2020 


