
 
 
 
 
 
Diagnóstico do eixo temático Infraestrutura: FORMAS DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS 
BIBLIOTECAS 

 
 

 

Atualmente a forma de atualização e expansão das bibliotecas está condicionada aos            

fatores orçamentários, pois com o advento das constantes reduções de recursos públicos, a             

implantação e manutenção dos serviços prestados pelo Sistema de Bibliotecas (SisBi) encontra            

enormes desafios. 

 

Quase na totalidade das unidades se impõe a necessidade de modernizar           

continuamente o acervo e os serviços. Considerando que as bibliotecas possuem natureza            

dinâmica e altamente dependente de inovações tecnológicas que influenciam e determinam o            

consumo e geração de conhecimentos na Universidade, é de vital importância a atualização             

dos recursos existentes. 

 
 

Bibliotecas 
  

 

O Sistema de Bibliotecas (SisBi) é composto pelo Conselho Coordenador de           

Bibliotecas, Coordenação do Sistema de Bibliotecas, Comissões Locais de Bibliotecas dos           

Campi e pelas dez bibliotecas das Unidades Universitárias localizadas em seus respectivos            

campi. O SisBi tem por eixo norteador a gestão participativa entre seu órgão Coordenador, o               

Sistema de Bibliotecas e a comunidade acadêmica. Considerando que as bibliotecas           

possuem natureza dinâmica e altamente dependente de inovações tecnológicas que          

influenciam e determinam o consumo e geração de conhecimentos na Universidade, é de             

vital importância a atualização dos recursos existentes.A DTIC dá suporte aos sistemas de             

armazenamento de trabalhos de conclusão de curso (TCC), dissertações de mestrado e            

teses de doutorado. Atualmente, a infraestrutura em operação revela-se estável atendendo           

ao propósito fundamental. 



 

Em apoio ao SISBI a DTIC, de acordo com a sua capacidade, proverá a infraestrutura               

necessária para implementação do acervo acadêmico em meio digital de acordo com as             

especificações das ferramentas utilizadas. 

 

A política de expansão do acervo encontra-se dentro do Plano de Desenvolvimentos de             
Coleções e destaca-se as seguintes questões : 
 

Tendo em vista restrições orçamentárias e gama de títulos publicados não é possível à              

aquisição de todo o material disponível no mercado, sendo assim, ficam estabelecidas            

prioridades para aquisição.  

 

A atualização do acervo das bibliotecas deverá estar em sintonia com o conteúdo dos              

currículos dos cursos de graduação e pós-graduação, dos projetos de pesquisa e das             

atividades de extensão. 

 

A atualização constante da coleção será realizada mediante aquisição do material por            

compra, permuta e doação. 

 

A expansão do acervo visa a ampliação e melhoria na prestação de serviços e              

informações. Para o processo de seleção e aquisição, recomenda-se observar os seguintes            

critérios: 

 

a) Aquisição: os recursos para aquisição de materiais para as bibliotecas serão            

determinados de acordo com a disponibilidade orçamentária da UNIPAMPA. A expansão do            

acervo se realizará através de compra, doação e permuta. A compra deverá ser realizada de               

acordo com a legislação vigente para as instituições públicas (Lei nº 8.666, de 21 de junho de                 

1993). As modalidades doação e permuta deverão estar de acordo com os procedimentos             

regulamentados para este fim e observando os dispositivos legais norteadores. 

 

b) Seleção quantitativa: Os cursos de graduação em processo de implantação,           

reconhecimento, credenciamento ou recredenciamento deverão seguir os parâmetros do         

Ministério da Educação (MEC), que estabelecem a quantidade de itens necessários para a             

bibliografia básica e complementar, de acordo com o número de alunos matriculados. 

 



Compra: 
  

I. obras que façam parte das listas bibliográficas básicas das disciplinas dos           

cursos de graduação e pós graduação; 

II. cursos em fase de implantação e/ou em fase de reconhecimento, disciplinas; 

III. alterações dos PPCs; 

IV. atualização das obras; 

V. reposição de obras desaparecidas e/ou danificadas; 

  

Doação 
 

I – a prática deve ser incentivada sempre que possível, principalmente para publicações             

não comercializadas e as governamentais. 

II – as obras doadas à Biblioteca, sem solicitação, serão submetidas aos critérios de              

seleção estipulados no Art. 10º, devendo o doador ser notificado de que o material poderá ser                

ou não incorporado ao acervo. (Anexo I – Termo de doação); 

III – No caso de doação não solicitada, a biblioteca disporá livremente das obras              

recebidas, integrando ao acervo somente o que for compatível com a presente política de              

desenvolvimento de coleções, podendo repassar a outras instituições ou descartar as obras            

não selecionadas; 

IV - doações espontâneas com um número representativo de itens deverão ser            

precedidas de encaminhamento de listagem para seleção prévia pela biblioteca; 

V – deve-se evitar o recebimento de doações que possuam exigências adicionais para             

sua incorporação. 

  

Além dos critérios gerais de seleção, deve-se verificar também o atendimento às            

seguintes condições dos materiais doados: 

 

I - falhas de coleção ou exemplares extraviados; 

II - duplicatas de material existente, mas necessários; 

III - traduções importantes; 

IV - obras raras, clássicas ou especiais; 

V - primeiras edições ou edições diferentes das existentes na biblioteca; 

VI - prefácios ou introduções dignos de atenção; 

VII - anotações ou dedicatórias de notáveis; 



VIII - valor histórico para a instituição; e 

IX - estado de conservação. 

 
Permuta 
 
 Quanto às obras adquiridas por permuta, devem ser observados os critérios abaixo: 

 

I - a seleção das obras adquiridas por permuta deverá seguir os mesmos critérios              

básicos de seleção estipulados no Art. 10º; 

II – a permuta com publicações da instituição deve ser incentivada, objetivando a             

aquisição de material não disponível comercialmente, além de material de interesse para a             

biblioteca, economicamente viável; 

III - a permuta de obras duplicadas, recebidas em doação, retiradas do acervo e/ou sem               

interesse para a biblioteca, deverá ser realizada através de acordos pré–estabelecidos entre as             

instituições envolvidas, com o fornecimento de listas de duplicatas ou entendimento prévio; 

IV – além da incorporação a programas cooperativos que visam à permuta de material              

bibliográfico, comuns a qualquer biblioteca, a biblioteca deve divulgar as diretrizes do seu             

programa de permuta com instituições congêneres brasileiras e estrangeiras, divulgando a           

cada ano uma lista de duplicatas. 

 

Obs.: Ocorrendo a hipótese do inciso III deste artigo a direção da respectiva unidade deverá              

providenciar o pedido de baixa patrimonial. 

  

Não serão aceitos xerox de materiais bibliográficos, em conformidade com o Art.            

29 da Lei de Direito Autoral, Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

Os cursos de pós-graduação em processo de reconhecimento, credenciamento ou          

recredenciamento deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelos Programas de         

Pós-Graduação. 

 

Recomenda-se que a coleção seja avaliada continuamente, a fim de se detectar            

lacunas, substituições, duplicações ou obsolescências, para mantê-la atualizada e equilibrada,          

de acordo com as necessidades da comunidade acadêmica. 

 



Para proceder a essa avaliação, existem métodos quantitativos e qualitativos, que           

tomam por base os seguintes instrumentos: 

 

a) Distribuição do percentual do acervo, atendendo aos critérios dos instrumentos de            

avaliação estabelecidos pelo MEC; 

b) Estatística de uso, demonstrando o grau de utilização do acervo. Serão desbastados             

os materiais não utilizados durante um período mínimo de 05 (cinco) anos; 

c) Opiniões dos usuários, permitindo verificar seu grau de satisfação, determinar os            

tipos e níveis de suas necessidades e identificar as mudanças de interesse da comunidade              

universitária; 

d) Bibliografia atualizada dos cursos, possibilitando a identificação dos itens não           

existentes na coleção ou desatualizados e que deverão ser adquiridos. 

  
Pode-se acompanhar a evolução do acervo, no período 2014-2018 através da tabela            

1: 

  
Tabela 1 – Acervo por campus no período 2014 -2018 

Cidade 
 ANO  

2014 2015 2016 2017 2018  

Alegrete 20.765 21.125 21.599 21.778 21.791  

Bagé 30.549 31.280 31.377 31.418 31.421  

Caçapava 10.414 10.849 10.905 11.007 11.063  

Dom Pedrito 8.939 9.275 9.518 9.872 9.999  

Itaqui 17.815 18.042 18.048 18.420 18.422  

Jaguarão 27.714 27.806 27.928 28.075 28.091  

Santana do 
Livramento 

14.927 15.543 16.242 16.984 17.010  

São Borja 37.161 37.752 38.943 39.927 40.130  

São Gabriel 10.533 10.633 10.739 10.821 10.836  

Uruguaiana 26.482 26.610 26.858 27.173 27.205  

Total 201.299 209.865 216.431 216.492 216.985  

Fonte SIE:  Dados Gerados em  25/05/2018 

  
 
 



Biblioteca Campus Alegrete 
  

 A Biblioteca do campus Alegrete possui uma área média de 200m². Não há a oferta de                

salão de leitura ou salas de estudo em grupo nem individuais. O espaço físico da biblioteca não                 

atende à demanda de crescimento do acervo e dificulta aos usuários o uso do espaço. 

 

 A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

  
 
Biblioteca Campus Bagé 

  
 A Biblioteca do campus Bagé possui uma área média de 1.444 m². Possui salão de               

leitura, salas de estudo coletivas e individuais. O espaço físico da biblioteca atualmente atende              

à demanda de crescimento do acervo. A Biblioteca do campus Bagé se encontra em sua sede                

definitiva, porém possui problemas em seu forro de gesso em virtude de uma avaria em sua                

calha no ano de 2012, necessitando de reparos imediatos, pois a ausência do forro prejudica a                

infraestrutura da biblioteca, podendo causar danos irreversíveis ao seu acervo. 

 

 A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 



 

 

Biblioteca do Campus Caçapava do Sul 

  
 A Biblioteca do campus Caçapava do Sul necessitou ser transferida de sua sede             

definitiva para um espaço provisório por problemas estruturais apresentados pela biblioteca, o            

que gera transtorno para o andamento das atividades do setor. Atualmente, a biblioteca não              

conta com salas de estudo nem em grupo nem individuais 

 

 A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 

Biblioteca do Campus Dom Pedrito 

  
 A Biblioteca do campus Dom Pedrito encontra-se em sua sede definitiva, possui uma             

área média de 341,76 m², sendo composta por 6 (seis) salas de estudo individual e 6 (seis)                 

salas de estudo em grupo. Em virtude disso, o espaço físico da biblioteca atende até o                

momento plenamente à demanda de crescimento do acervo. 

  

A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             



(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 

Biblioteca do Campus Itaqui 

  
 A biblioteca do campus Itaqui possui área de 134 m² e não atende à demanda de                

crescimento do seu acervo, visto que seu espaço é insuficiente para a sua evolução, tendo em                

vista a necessidade da biblioteca possuir salas de estudo coletivas e individuais, além de              

mesas de estudo . 

  

A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 

Biblioteca do Campus Jaguarão 

  
 A Biblioteca do campus Jaguarão encontra-se em sua sede definitiva, possui uma área             

média de 433 m². Em virtude disso, o espaço físico da biblioteca atende até o momento                

plenamente à demanda de crescimento do acervo. 

 

 A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            



compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 

Biblioteca do Campus Santana do Livramento 

  
 A Biblioteca do campus Santana do Livramento possui uma área média de 140 m²,              

sendo que ela não possui salão de leitura, salas de estudo em grupo nem individuais. O espaço                 

físico da biblioteca atualmente não atende a demanda de crescimento do acervo e as              

instalações não são adequadas. Por isso, a biblioteca do campus Santana do Livramento             

aguarda a finalização da obra para que seja transferida para sua sede definitiva. 

  

A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 

Biblioteca do Campus São Borja 

  
 A Biblioteca do campus São Borja possui uma área média de 203,56 m2, sendo que ela                

não possui salão de leitura, salas de estudo em grupo nem individuais. Embora ela esteja em                

sua sede definitiva desde 2007, o espaço físico da biblioteca atualmente não atende a              

demanda de crescimento do acervo.  

  

A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            



em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 

 

Biblioteca do Campus São Gabriel 

  
 A Biblioteca do campus São Gabriel encontra-se ainda em sede provisória. e possui             

uma área média de 88,00 m² que não atende a demanda de crescimento do acervo, pois seu                 

espaço é limitado e não permite mesas de estudo, salas de estudo individuais ou coletivas. 

  

A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            

de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 

Biblioteca do Campus Uruguaiana 

  
 A Biblioteca do campus Uruguaiana possui uma área média de 958 m², sendo que ela               

não oferta salão de leitura, salas de estudo em grupo nem individuais. A biblioteca do campus                

Uruguaiana já se encontra em sua sede definitiva, mas possui problemas estruturais no piso              

que está cedendo e no ar condicionado central da biblioteca.  

  

A Biblioteca tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades            



de pesquisa, ensino e extensão que envolvam docentes, discentes, funcionários e comunidade            

em geral, proporcionando uma infraestrutura de informações que propicie o aprimoramento           

técnico e intelectual dos seus usuários. Nosso acervo atualmente é composto por livros, obras              

de referência (Dicionários, Enciclopédias), CDs e periódicos. O acervo é atualizado mediante            

compra e doação, sendo que as sugestões de compra são apresentadas pelos professores             

(coordenadores) baseadas nas bibliografias de cada curso. A Biblioteca propõe-se a atender às             

necessidades bibliográficas do ensino de graduação e pós-graduação, dando suporte aos           

cursos existentes no campus. 

 
Quadro 1. Serviços oferecidos 

Serviços Oferecidos 

Bibliotecas 10 

Serviços oferecidos Consulta local das obras na biblioteca (acervo aberto, possibilitando ao          
usuário o manuseio do acervo); é oferecido a toda a comunidade, os            
usuários podem consultar localmente as obras sem terem vínculo oficial          
com a instituição, sem a possibilidade de retirar material; 
Empréstimo eletrônico domiciliar; o empréstimo domiciliar é um serviço         
oferecido para alunos, técnico-administrativos e professores e permite a         
retirada de material bibliográfico por período determinado. O empréstimo é          
realizado através do SIE; 
Empréstimo entre bibliotecas: este serviço permite o empréstimo de         
materiais entre as bibliotecas da Unipampa. Contudo, para a realização dos           
pedidos é necessário que o item solicitado não exista ou não esteja            
disponível no acervo da biblioteca solicitante; 
Portal de Periódicos Capes: este serviço permite a navegação no Portal           
de Periódicos da Capes; 
Consulta, renovação e reservas ao acervo via WEB; os alunos podem           
consultar os materiais disponíveis na biblioteca, fazer reserva e renovação; 
Acesso a e-books; coleção 2008 de livros eletrônicos da editora Springer,           
com aproximadamente 3.500 livros já está disponível em texto completo de           
capa a capa, abrangendo diversas áreas no Portal da Biblioteca. Além de            
permitir acesso aos conteúdos, também dá direito à impressão ou          
“downloads” porque os direitos autorais estão inclusos no contrato; 
Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos; a orientação acerca         
de normalização de trabalhos acadêmicos pode ser realizada através do          
Manual de Normalização de trabalhos acadêmicos; e 
Ficha Catalográfica; a catalogação na fonte gera uma ficha catalográfica,          
a qual é impressa no verso da página de rosto de um livro, tese ou               
dissertação. A ficha deve ser feita quando a obra está em fase de             
impressão e ela é obrigatória para efeito de depósito legal e recomendada            
pela ABNT.  

Participação em Redes e Sistemas 
OASIS BRASIL-IBICT 

BDTD-IBICT 

  
 
Quadro 2. Ações planejadas 
  

Nº AÇÕES PLANEJADAS PARA 2018-2023 RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

1 Garantir espaço adequado para o funcionamento das       
bibliotecas. Adaptar as instalações físicas das unidades       
para acolher portadores de deficiência; adequar as       
Unidades de Informação com piso tátil para acesso de         
deficientes visuais. 

PROPLAN 2018-2023 



2 Ampliar os recursos de tecnologia da informação PROPLAN/DTIC-SISBI 2018-2023 

3 Obter acervo digital para os cursos de graduação SISBI/PROGRAD-DTIC 2018-2023 

4 Atualizar e ampliar acervo de obras da considerando as          
necessidades dos cursos. 

 SISBI/PROGRAD 2018-2023 

5 Melhorar ações relacionadas à avaliação, regulação de       
cursos de graduação 

SISBI/PROGRAD 2018-2023 

6 Informatizar o serviço de empréstimo das bibliotecas DTIC-SISBI 2018-2019 

7 Fortalecer a participação dos Bibliotecários nas      
atividades relacionadas ao planejamento acadêmico da 
Universidade (ensino, pesquisa e extensão) 

SISBI   

 
Fonte: Coordenação do sistema de Bibliotecas 

 

As potencialidades do setor podem ser atingidas desde que exista investimento em seu             

capital humano, através da participação de seus bibliotecários em eventos da ciência da             

informação, além da melhoria da infraestrutura física do setor que permitirá a oferta de novos               

serviços, com salas de vídeo, de capacitação de usuários e sala de acessibilidade com os               

recursos de acessibilidade previstos para um atendimento de qualidade.  

 

Em relação às bibliotecas o espaço físico é inadequado na maioria das unidades, pois              

elas apresentam um ambiente de trabalho e estudo destoantes dos princípios ergonômicos,            

além de possuírem espaço físico inadequado em algumas unidades. Conforme apresentado no            

texto em forma de atualização e expansão das bibliotecas, existem unidades com problemas             

estruturais, que ocasionaram sua saída da biblioteca, como o caso de Caçapava do Sul e em                

Bagé, onde houve a queda do forro em 2012, com a consequente e considerável perda de                

espaço de uso de sua biblioteca. Por sua vez, a biblioteca de Uruguaiana apresenta problemas               

em seu piso e ar-condicionado central, o que acarreta um grande desconforto tanto no inverno,               

quanto no verão. Para se ter um diagnóstico mais preciso da situação de cada unidade é                

necessário que o setor de infraestrutura analise cada unidade tecnicamente para ver suas             

demandas. Caso a universidade não provenha melhor estrutura ao setor, sua oferta de serviços              

tende a ficar cada vez mais restrita pela falta de estrutura para proporcionar novos serviços. 

 






