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APRESENTAÇÃO 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

A biblioteca universitária da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

atualmente enfrenta o desafio de reinventar-se, a combinação de atividades 

tradicionais e novos papéis devem ser considerados como propulsores de 

mudanças e de desenvolvimento de novas estratégias, novos campos de 

atividades, implementação de serviços inovadores, fortalecimento do papel e 

imagem da biblioteca dentro da comunidade acadêmica. Desta forma, não pode 

manter, exclusivamente, o papel de provedor de conteúdos analógicos diante da 

crescente oferta de recursos eletrônicos e digitais. Neste contexto, deve levar 

em consideração infraestrutura, instalações físicas, tecnologias e expertise, que 

exigem atualização contínua. 

O Estatuto e o Regimento Geral da UFBA, revistos em 2010 pelo 

Conselho Universitário, criaram os órgãos estruturantes, entre eles o Sistema 

Universitário de Bibliotecas – SIBI – subordinado à Reitoria, com a finalidade de 

articular, coordenar, promover, superintender e fiscalizar o funcionamento 

sistêmico das bibliotecas da UFBA. Visa promover o acesso e uso da 

informação, contribuindo para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da 

criação, da inovação e da extensão. 

A consolidação do SIBI favorece à comunidade UFBA compartilhando 

recursos informacionais. Ao adotar Sistema Pergamum para tratamento e 

organização da informação, promoveu um grande passo no apoio à pesquisa, 

através do compartilhamento e da possibilidade maior de acesso à informação 

de forma virtual aos pesquisadores, discentes e docentes da UFBA, assim como 

de outros grupos sociais. O acervo eletrônico adquirido é outro avanço que se 

destaca na contemporaneidade e que o Sistema acompanha. 

No que se refere a fontes virtuais, o SIBI, como responsável pela gestão 

da informação e preservação da memória da UFBA, organiza os acervos 

científico, artístico e cultural hospedados, nas bases de dados do Repositório 

Institucional e do Portal de Periódicos da UFBA, além de gerenciar a ferramenta 

SEER, software que permite a criação de periódicos eletrônicos pelas Unidades 

Acadêmicas e Administrativas da UFBA. O contato com a sociedade externa dá-



se através do Projeto Dom Quixote: biblioteca andante, que, inserindo-se na 

ótica dos Novos Movimentos Sociais, visa contribuir para a redução das 

desigualdades vigentes historicamente. É um trabalho de socialização e 

integração com a sociedade externa, ou extramuros. 

Em 2015, foi criada em sua estrutura a coordenação LUGARES DE 

MEMÓRIA constituída pelo Núcleo de Estudos Baianos, o Núcleo Memorial 

UFBA, o Núcleo de Arquivos Históricos, Pessoais e Arquivos Institucionais, que 

retratam a História política e social da Bahia. 

O SIBI oferece suporte informacional ao desenvolvimento da inovação, da 

pesquisa, do ensino e da extensão, bem como apoia os programas e projetos 

elaborados pela Universidade. Deste modo, foi possível para o SIBI propor uma 

série de recomendações na área de sua competência à SEAD - 

Superintendência de Ensino a Distancia entre elas a produção de materiais 

didáticos do EaD, catalogação na fonte e, normalização.  

As novas configurações que devem ser assumidas, pelas Biblioteca 

Universitária, consiste na ampliação dos serviços, tais como: serviços de 

information literacy (competência informacional) e mediação informacional para 

o ensino presencial e a distância, serviços e espaços para pessoas com 

deficiências, espaços de laboratório de tecnologia de ponta, serviços de apoio 

aos cursos da educação a distância (EaD) desenvolvimento do plano de situação 

de emergência.  

O SIBI/ UFBA se responsabilizar pela coordenação sistêmica das ações 

de capacitação e qualificação da equipe do Plano de Contingência, que faz parte 

do instrumento de avaliação das Bibliotecas das IES, de acordo com as diretrizes 

do MEC/INEP, em total apoio aos cursos presencias e a distância de Graduação 

e Pós-Graduação.  

Nesta perspectiva, apresenta seu plano de contingência sustentado em 

dois pilares – a Infraestrutura de Tecnologia da Informação, o Técnico 

Administrativo - cujo objetivo é a busca pela excelência de seus serviços e 

produtos a fim de contribuir e fortalecer a política de desenvolvimento das 

coleções, o desempenho na geração, preservação e disseminação e difusão do 

conhecimento, buscando novas estratégias de aprimoramento e implementação 

de serviços inovadores. Na descrição das ações do plano de emergência mostra 



sua articulação com outros planos da Universidade que tenha relação direta ou 

indireta. 

 

Lidia Maria Batista Toutain 

Superintendente 
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1. INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A infraestrutura de TI compreende: Acesso à internet; Sistemas de 

Informação: (Pergamum, Repositório, Portal de Periódicos da UFBA e Portal de 

Livros Eletrônicos)  

1.1 ACESSO À INTERNET 
 

Compreende todos os pontos de rede disponíveis nas bibliotecas para os 

computadores tanto dos funcionários quanto dos terminais de consulta, 

bem como a rede wi-fi.  

Problema: Queda do fornecimento de internet. 

Setor Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação. STI 

– 3283-6100. 

Ação: Entrar em contato com o setor responsável para as intervenções  

 
1.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
 
 É constituído pelos sistemas que gerenciam todo o acervo bibliográfico 

do Sistema Universitário de Bibliotecas: Pergamum, Repositorio instituicional, 

Portal de perioódicos da UFBA e Portal de livros eletrônicos   

 

1.2.1 Pergamum  

O Pergamum é responsável por toda a gestão informacional das 

Bibliotecas, desde o cadastro de materiais bibliográficos até a circulação destes 

materiais entre nossos usuários. 

Problema: lentidão, travamento ou parada. 

Setor Responsável: Coordenação do Pergamum 3283-6046 em 

colaboração com o Suporte Técnico de Tecnologia da Informação da 

UFBA (STI) e do Pergamum (PUCPR).  

Ação: orientar os usuários quanto a situação verbalmente, através de 
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informes impressos nas dependências das Bibliotecas e comunicação 

formal na Homepage do SIBI. As devoluções previstas para a data que o 

sistema está inativo são transferidas para uma data posterior, não 

causando penalidades para os usuários. Mantem-se funcionamento da 

Biblioteca permanecendo a consulta local ao acervo, cabendo aos 

auxiliares das bibliotecas orientarem os usuários quanto a localização dos 

livros nas estantes dentro do que for possível. 

1.2.2 Repositorio institucional 
 

Tem como objetivo reunir num único local virtual o conjunto da produção 

científica e acadêmica da Universidade Federal da Bahia, contribuindo para 

ampliar a visibilidade da Instituição e dos seus pesquisadores, bem como o 

impacto da investigação, além da preservação da memória intelectual, seja na 

área das artes, das ciências ou humanidades. 

Problema: lentidão, travamento ou parada. 

Setor Responsável: Núcleo Tecnológico 3283-6046 em colaboração 

com o Suporte Técnico de Tecnologia da Informação da UFBA (STI).  

Ação: Entrar em contato com o setor responsável relatando o problema e 

orientar os usuários quanto à situação verbalmente e comunicação formal 

na Homepage do SIBI. A depender o tipo de material orientar o usuário a 

dirigir-se a uma Biblioteca para consulta ao material físico. 

 
1.2.3 Portal de periódicos da UFBA 
 

Iniciativa que visa dar acesso livre, imediato, gratuito e on-line ao 

conhecimento produzido no âmbito acadêmico, através do gerenciamento da 

ferramenta SEER, software que permite a criação de periódicos eletrônicos. 

Problema: lentidão, travamento ou parada. 

Setor Responsável: Núcleo Tecnológico 3283-6046 em colaboração 

com o Suporte Técnico de Tecnologia da Informação da UFBA (STI) e o 

IBICT- Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.  
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Ação: Entrar em contato com o setor responsável relatando o problema e 

orientar os usuários quanto à situação verbalmente e comunicação formal 

na Homepage do SIBI.  

 

1.2.4 Portal de livros eletrônicos 
 

Iniciativa que visa dar acesso livre, imediato, gratuito e on-line ao 

conhecimento produzido no âmbito acadêmico.  

Problema: lentidão, travamento ou parada. 

Setor Responsável: Coordenação do Pergamum 3283-6046 em 

colaboração com o Suporte Técnico de Tecnologia da Informação da 

UFBA (STI) e da Plataforma Lectio (PUCPR).  

Ação: Entrar em contato com o setor responsável relatando o problema e 

orientar os usuários quanto à situação verbalmente e comunicação formal 

na Homepage do SIBI.  

 

2 PILAR TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

Como o plano de contingencia busca solucionar situações de risco às 

pessoas, à infraestrutura de serviços e ao acervo documental físico e digital, da 

UFBA, necessário se torna a   educação continuada e desenvolvimento 

profissional da equipe de gestão de crise  definida pela Superintendência do  

Sistema de Bibliotecas da UFBA, e referendado pelo Conselho Deliberativo.  

 

3 PILAR ESTRUTURAL  

Ações de riscos referente a infraestrutura: 

Queda de energia elétrica que possa provocar parada dos serviços à 

ação definida é acionar Setor de manutenção elétrica para que seja tomada as 
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medidas cabíveis, aguardando o seu retorno. 

Situação de incêndio para prevenir incêndios a equipe de gestão deve 

solicitar a Unidade Administrativa da UFBA a instalação de equipamentos contra 

incêndio a ação imediata definida é acionar saída de emergência, os alarmes, 

telefonar para o corpo de bombeiros, brigada de incêndio e socorro médico, 

quando necessário.  

Obs: Todas as bibliotecas do sistema são munidas de extintores de 

incêndios, algumas delas já se encontram modernizadas com detectores de 

fumaça. 

Risco Biológico (vírus, bactérias e outros microorganismo) para evitar a 

contaminação do acervo documental a ação preventiva é a higienização e 

climatização dos espaços físicos e manutenção dos equipamentos do Núcleo de 

restauração e higienização do SIBI. 

Risco de furto e vandalismo do acervo bibliográfico Campanhas 

preventivas, instalação e manutenção de equipamentos anti-furto e sistemas de 

vigilância são utilizados.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caráter estratégico e preventivo do Plano de ocorrências eventuais e/ou 

emergenciais é precedido das diretrizes política e normas definidas no 

planejamento estratégico do SIBI, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional- PDI. 

 Deste modo, é possível propor uma série de ações que consideram os 

novos modelos de bibliotecas e sua inserção na missão da Universidade 

contemporânea. O trabalho compartilhado do SIBI faz parte da política de gestão 

2014-2022 da UFBA. E o SIBI que no período 2015 /2019 vem trabalhando para 

o alcance das metas apontadas neste plano de ação, já sendo alcançadas: 
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• reenvio para o Conselho Universitário da UFBA do Regimento Interno 

do Sistema Universitário de Bibliotecas, em 2015, com revisão; 

 

• inauguração da Coordenação Lugares de Memória, setembro de 

2015; 

 

• revisão sobre as normas de serviços e produtos oferecidos nas 

bibliotecas do sistema, parte do programa “SIBI: um olhar para dentro 

da janela”, iniciado em abril de 2016 e concluído em 2018; 

 

• Plano de Contingência do SIBI, primeira minuta em 2019; 

 

• abertura da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa aos 

domingos, iniciado em 08 de maio de 2016, que proporciona aos 

alunos um horário ampliado para o estudo ( Meta também prevista no 

plano estratégico 2014 -2018 da primeira Gestão do atual reitorado da 

UFBA).  

 

• inauguração da Biblioteca de Ciência e Tecnologia Omar Catunda, em 

agosto de 2016; 

 

• inventário das obras da bibliografia básica e complementar dos cursos 

de graduação presenciais e os cursos a distância, mantidos pelo 

SEAD - Superintendência de Ensino a Distância, utilizando o sistema 

Pergamum; 

 

Assim, o Plano de Contingência vem sendo desenvolvido de acordo com 

as metas definidas nos programas institucionais, buscando novas estratégias de 

aprimoramento e implementação de serviços inovadores que necessitam da 

participação de vários setores da Universidade Federal da Bahia.  

Os casos omissos neste plano de contingência deverão ser avaliados pela 

Coordenação das Bibliotecas: de Saúde Álvaro Rubim de Pinho, pela Biblioteca 

de Ciência e Tecnologias Omar Catunda, Biblioteca Macedo Costa e a 
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Coordenação Lugares de Memória e pelo Núcleo de Desenvolvimento da 

Informação.   
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