
 
 
 
 
Diagnóstico do eixo temático Infraestrutura: INFRAESTRUTURA ACADÊMICA       
DEMONSTRANDO O PROJETO DE ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL 

 
 

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. 

 

É importante frisar que a Unipampa ainda não possui um setor específico            

responsável pela guarda permanente dos documentos acadêmicos. Como a Instituição está           

organizada em 10 campi, o acervo acadêmico fica lotado no respectivo campus, mais             

especificamente nas Secretarias Acadêmicas. No entanto, a Pró-Reitoria de Graduação          

vem trabalhando na padronização dos formulários acadêmicos, visando o atendimento aos           

critérios dispostos na Portaria 1224/2013. 
 

A DTIC dá suporte técnico aos sistemas SIE, que é responsável pelo cadastro             

(inúmeras informações referentes ao item) e gerenciamento (empréstimos, devoluções,         

pendências, valores de multas, entre outros) dos itens bibliográficos da UNIPAMPA. 

 

Outro sistema que a DTIC, junto com a SISBI, disponibiliza para a sociedade é o               

Repositório Institucional (dspace) que foi desenvolvido para possibilitar a criação de           

repositórios digitais com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e         

visibilidade da produção intelectual, como por exemplo: documentos (artigos, relatórios,          

projetos, apresentações em eventos etc.), livros, teses, programas de computador;          

publicações multimídia, notícias de jornais, bases de dados bibliográficas, imagens,          

http://dspace.unipampa.edu.br:8080/
http://www.ibict.br/pesquisa-desenvolvimento-tecnologico-e-inovacao/Sistema-para-Construcao-de-Repositorios-Institucionais-Digitais


arquivos de áudio e vídeo, coleções de bibliotecas digitais, páginas Web, entre outros. O              

Repositório é utilizado na UNIPAMPA desde setembro de 2015 e armazena/disponibilizada           

atualmente 2.238 (Trabalho de Conclusão de Curso), 154 (Dissertações ), 341 (Monografias            

de Especialização). 

 

Há ainda o portal Publica-se, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)            

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e            

parametrizado pela UNIPAMPA. É um software desenvolvido para a construção e gestão de             

uma publicação periódica eletrônica, recomendado pela CAPES,permite uma melhoria na          

avaliação da qualidade dos periódicos, uma maior rapidez no fluxo das informações, além             

da disseminação, divulgação e preservação dos conteúdos das revistas brasileiras de           

acordo com padrões editoriais internacionais para periódicos on-line 100% eletrônicos. 

 

Em apoio ao SISBI a DTIC, de acordo com a sua capacidade, trabalhou no              

desenvolvimento de novas funcionalidades no portal GURI, como por exemplo: o módulo de             

solicitação de livros e de pesquisa e renovação do acervo bibliográfico.  

http://seer.unipampa.edu.br/
http://www.ibict.br/pesquisa-desenvolvimento-tecnologico-e-inovacao/sistema-eletronico-de-editoracao-de-revistas-seer





