
0 

 

 



1 

 

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

Gildásio Guedes Fernandes 

Reitor 

 

Viriato Campelo 

Vice-Reitor 

 

Ana Beatriz Sousa Gomes 

Pró-reitora de Ensino de Graduação 

 

Deborah Dettmam Matos 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 

Evangelina da Silva Sousa 

Pró-reitora de Administração 

 

Luiz de Sousa Santos Junior 

Pró-reitor de Pesquisa e Inovação 

 

Luís Carlos Sales 

Pró-reitor de Planejamento e Orçamento 

 

Regilda Saraiva Dos Reis Moreira Araujo 

Pró-reitora de Ensino de Pós-Graduação 

 



2 

 

Willams Costa Neves 

Pró-reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA UNIDADE 

 

Quadro 1 – Informação dos Dirigentes do SIBi/UFPI 

Unidade/Subunidade 
Função do 

Dirigente 
Nome Email/fone institucionais 

Biblioteca Comunitária Diretora 
Vanessa Andrade de 

Carvalho 
vanessa.andradethe@ufpi.edu.br 

(86) 3237-1771 
Biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências 

Agrárias 

Bibliotecária 
Responsável 

Carmen Cortez 

Costa 
cortez_costa@yahoo.com.br 

Biblioteca Setorial do 
Centro de Ciências da 

Educação 

Bibliotecário 

Responsável 
Hernandes Andrade 

Silva 
hernandesandrade@ufpi.edu.br 

Biblioteca Setorial do 
Centro de Ciências 

Humanas e Letras 
---- ---- ---- 

Biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências da 
Natureza 

Bibliotecária 

Responsável 
Caryne Maria da 

Silva Gomes 
carynegomes@ufpi.edu.br 

Biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências da 

Saúde 

Bibliotecária 

Responsável 
Fabíola Nunes 

Brasilino 
fabinunes1@gmail.com 

Biblioteca Setorial do 

Campus Almícar Ferreira 

Sobral (Floriano) 

Bibliotecária 
Responsável 

Clésia Maria de 
Sousa Barbosa 

clesiabarbosa@ufpi.edu.br 

Biblioteca Setorial José 
Albano de Macêdo 

(PICOS) 

Bibliotecário 

Responsável 

Rafael Gomes de 

Sousa 
rafaelgomesbiblioteca@gmail.com 

Biblioteca Campus 
Cinobelina Elvas (BOM 

JESUS) 

Bibliotecário 

Responsável 

Sérvulo Fernandes da 

Silva Neto 
servulo.fernandes@ufpi.edu.br 
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MENSAGEM DO DIRIGENTE DA UNIDADE 

 

Apresento o Relatório de Gestão do ano 2021, contendo as ações desenvolvidas 

pelo o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFPI – SIBi/UFPI. No presente relatório 

serão explanados os resultados obtidos na implementação e execução de diversas 

ações empreendidas por este sistema de bibliotecas que tiveram por finalidade 

alcançar metas e objetivos propostos, os quais haverão de representar melhoria na 

prestação dos serviços aos nossos usuários.  

O ano de 2021 foi imprevisível, mas acima de tudo, um ano de aprendizado e 

superação, realizamos as mudanças trazidas pela excepcionalidade, inovamos e 

driblamos as dificuldades encontradas ao longo do caminho. Unimos esforços para 

alcançar nosso objetivo de prestar serviços de qualidade também de forma remota e 

cumprirmos nossa missão de fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão universitária.  

    

Vanessa Andrade de Carvalho 

                                                                                             Diretora BCCB-UFPI 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UFPI é composto por 09 bibliotecas, sendo 

uma Comunitária, cinco setoriais em Teresina (Centro de Ciências da Saúde, Centro de 

Ciências da Educação, Centro de Ciências Humanas e Letras, Centro de Ciências Agrárias e 

Centro de Ciências da Natureza) e três setoriais nos Campi fora de sede (Bom Jesus, Floriano 

e Picos). 

As Bibliotecas da UFPI têm como função principal atuar na promoção do acesso à 

informação e dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 

Universidade, contribuindo para o desenvolvimento cultural, econômico e social do Estado do 

Piauí. 

A Biblioteca Central foi instalada em janeiro de 1973, resultado da fusão dos acervos 

existentes nas Bibliotecas das escolas esoladas de Medicina, Odontologia, Filosofia, Direito e 

Administração, quando da implantação da Fundação Universidade Federal do Piauí, instituída 

nos termos da Lei nº. 5.528, de 12/11/1968. 

Em agosto de 1995 foi inaugurada a Biblioteca Comunitária Jornalista Carlos Castello 

Branco (BCCB), órgão subordinado à Reitoria e que atualmente coordena 08 (oito) 

Bibliotecas Setoriais do Sistema de Bibliotecas da UFPI - SIBi/UFPI, instituído pela 

Resolução do Conselho Universitário nº. 26/93. 

 

Missão 

 Atuar na promoção do acesso à informação e dar suporte às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no âmbito da Universidade, contribuindo para o desenvolvimento 

cultural, econômico e social do Estado do Piauí. 

 

Visão 

 Ser um centro de referência de informação e disseminação do conhecimento para a 

comunidade acadêmica e toda a sociedade piauiense. 
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Valores 

● Excelência na prestação dos serviços e produtos; 

● Responsabilidade socioinformacional; 

● Inclusão social; 

● Inovação; 

● Ética profissional (código de ética do servidor público/código de ética 

profissional do bibliotecário) 

 

Cadeia de Valor da BCCB 

A cadeia de valor é um conjunto de atividades realizadas por uma organização com o 

objetivo de criar valor ao produto que entrega a seus usuários. (UFPI. PROPLAN, 2020). 

Assim, a cadeia de valor do SIBi/UFPI está representada na figura abaixo: 
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Figura 1: Cadeia de Valor SIBi/UFPI  

 

Fonte: PDU 2020-2022 
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Mapa Estratégico da BCCB 

É uma representação visual do planejamento estratégico da unidade, apresentando uma visão da contribuição de cada área nos resultados 

organizacionais. (UFPI. PROPLAN, 2020). Segue abaixo a ilustração gráfica do mapa estratégico do SIBi/UFPI. 

Figura 2 – Mapa Estratégico da Unidade
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2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO DA 

BIBLIOTECA 

(CD–3) 
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3 ESTRATÉGIAS E DESEMPENHO DA UNIDADE  

 

QUADRO 2 – PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS (ANO 2021) 

UNIDADE 
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA JORNALISTA CARLOS CASTELLO 

BRANCO 

4 TEMA ESTRATÉGICO 
GESTÃO E GOVERNANÇA – APERFEIÇOAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

OBJETIVO 
FORTALECER AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO 

ORIENTADO A RESULTADO 

6 TEMA ESTRATÉGICO SUSTENTABILIDADE – CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

Item 
Cenário em 

2020 
Meta 2021 

Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(Proporcional:  

realizado/planejado) 

4.5.1 0% Identificar e mapear os  

macroprocessos BPMN 

(Business Process Model and 

Notation) 

sim Os macroprocessos foram identificados e mapeados conforme anexo A 
100% 

4.5.3 10% Elaborar e Atualizar 100%(cem) 

os Regimentos internos por 

Unidade Hierárquica 

não Regimento interno está sendo atualizado. Falta revisão para posterior aprovação. 90% 
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OBJETIVO ATENDER AS METAS DEFINIDAS NO PLANO DE SUSTENTABILIDADE DA UFPI 

Item 
Cenário em 

2020 
Meta 2021 

Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(Proporcional:  

realizado/planejado) 

6.2.1 100% Diminuir o consumo de 

materiais de expediente para 

contribuir com a redução de no 

mínimo em 50% o CONSUMO 

com material de expediente: 

Folha A4. 

sim Houve diminuição do consumo de materiais de expediente . 100% 

6.2.2 100% Diminuir o consumo de 

materiais de cozinha na BCCB 

para contribuir com a redução 

de no mínimo em50% o 

CONSUMO com material de 

cozinha: Copos plásticos (Água 

e Café) 

sim Houve redução de consumo de materiais de cozinha 100% 

6.2.3 100% Diminuir o consumo de 

telefonia fixa na BCCB para 

contribuir com a redução de no 

mínimo em 30% o CONSUMO 

com telefonia fixa da UFPI 

sim Houve redução do consumo com telefonia fixa da BCCB 100% 

6.2.4 100% Diminuir o consumo de 

impressão na BCCB para 

contribuir com a redução em 

25% o CUSTO com serviço 

outsourcing de impressão da 

UFPI 

sim Houve redução do custo com serviço outsourcing de impressão 100% 
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7 TEMA ESTRATÉGICO 
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PROMOVER GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E DINAMIZAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

OBJETIVO 
PROMOVER TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO, DINAMIZAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E 

INFORMATIZAR ROTINAS ADMINISTRATIVAS 

9 TEMA ESTRATÉGICO INFRAESTRUTURA - PROMOVER MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

6.2.5 100% Diminuir o consumo de energia 

elétrica na BCCB para 

contribuir com a redução  de no 

mínimo em 25% o gasto com 

energia elétrica da UFPI. 

sim Houve redução do consumo de energia elétrica na BCCB com energia elétrica 100% 

Item 
Cenário em 

2020 
Meta 2021 

Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(Proporcional:  

realizado/planejado) 

7.2.7 0% Instalar biometria no SIGAA 

Módulo Biblioteca para 

realização de autoempréstimo 

dispensando senha (como é feito 

atualmente), garantindo mais 

segurança na conta que o 

usuário tem com a Biblioteca. 

não O pedido de instalação de biometria no SIGAA Módulo Biblioteca não foi 

realizado por conta da pandemia de COVID-19 no ano de 2020/2021. Os alunos 

não tiveram acesso as bibliotecas nesse período. 

0% 

7.2.8 Pedido  

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Instalar 4 (totens) totens com 

acesso ao SIGAA módulo 

Biblioteca para viabilizar os 

empréstimos em 

autoatendimento em locais 

distintos da BCCB 

não Incluído no processo de aquisição do sistema RFID que se encontra na Proplan – 

(Processo n. 23111.041019/2021-93) 

50% 
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OBJETIVO PROVER E GERIR OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA DA UFPI 

Item 
Cenário em 

2020 
Meta 2021 

Concluído 

(Sim/ Não) 

Evidenciar (indicadores, links de editais, motivos de não conclusão) 

 

Grau de Eficácia 

(Proporcional:  

realizado/planejado) 

9.1.1 Projeto em 

elaboração 

Elaborar projeto para prover e 

gerir 40% dos projetos de 

edificações, reformas, 

adaptações e ampliações da 

UFPI até 2024 

não Projeto da reforma da biblioteca encontra-se em andamento na PREUNI 10% 

OBJETIVO 
PROVER E GERIR A GESTÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA DA UFPI 

9.2.1 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Presença de seguranças 

armados no SIBi/UFPI para 

garantir a integridade física do 

patrimônio mobiliário, 

tecnológico e bibliográfico do 

SIBi/UFPI, bem como, para 

lidar com casos de furto e com 

situações adversas. 

Não O pedido de demanda para dispor de uma equipe de seguranças armados no 

SIBiUFPI foi enviado para PREUNI para ser cadastrado no PAC 2020/2021. 

Demanda enviada à Prefeitura Universitária via memorando eletrônico nº 

127/2020 - BC (11.00.11) de 25/08/20. 

0% 

9.2.4 Projeto em 

elaboração 

Licitar projeto para contratação 

de empresa especializada contra 

incêndio 

não Projeto da reforma da biblioteca encontra-se em andamento na PREUNI 10% 

9.2.5 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Licitar projeto para ampliar 

Circuito Fechado de TV da 

BCCB 

não O pedido de demanda para ampliar o Circuito Fechado de TV da BCCB foi 

enviado para PREUNI para ser cadastrado no PAC 2020/2021. Demanda 

enviada à Prefeitura Universitária via memorando eletrônico nº 127/2020 - BC 

(11.00.11) de 25/08/20. 

0% 
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OBJETIVO PROJETAR INFRAESTRUTURA PREDIAL E VIÁRIA VOLTADA À ACESSIBILIDADE 

9.4.6 Projeto em 

elaboração 

Elaborar e executar projeto de 

acessibilidade na BCCB quanto 

a sua edificação, mobiliário, 

espaços e equipamentos 

urbanos (NBR 9050) 

não Projeto da reforma da biblioteca encontra-se em andamento na PREUNI 10% 

OBJETIVO 
ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTURA FÍSICA, ELETRICA, ÁGUA E 

ESGOTO 

9.6.5 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Elaborar Projeto para otimizar a 

iluminação da BCCB 

não O pedido de demanda para otimizar a iluminação da BCCB foi enviado para 

PREUNI para ser cadastrado no PAC 2020/2021.  Demanda enviada à 

PREUNI via memorando eletrônico nº 127/2020 - BC (11.00.11) de 25/08/20. 

Acompanhar elaboração do projeto. 

0% 

OBJETIVO EXECUTAR MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL 

9.7.1 Projeto em 

andamento 

Elaborar projeto para instalar 

placas e faixas de sinalização 

no estacionamento da 

biblioteca, bem como plantar 

mudas de árvores nos locais 

apropriados 

não Existe o projeto de revitalização do estacionamento na PREUNI 10% 

9.7.2 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Elaborar Projeto para construir 

a Biblioteca Setorial do Centro 

de Tecnologia 

não Solicitada inclusão na PREUNI no PAC 2021/2022 30% 
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9.7.3 0% Elaborar Projeto para readequar 

o teto da BCCB para oferecer 

ao público e ao acervo maior 

segurança. 

não Reforma do centro de convivência para adequação do sistema de combate a 

incêndio e pânico – 1ª etapa  empenhado R$ 2.094.823,56) (em andamento) 

100% 

OBJETIVO PDU BCCB 2020-2022 

26 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Acompanhar pedido de compra 

e/ou empenhar pedido. 

Comprar 09 (nove) portões 

magnéticos para sistemas de 

segurança de acervo 

não Incluído no processo de aquisição do Sistema RFID (23111.041019/2021-93) 50% 

27 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Acompanhar pedido de compra 

e/ou empenhar pedido. 

Aquisição de 12 (doze) catracas 

de controle de acesso as 

bibliotecas do SIBi/UFPI 

não Cadastrado no PAC 2021/2022 mas sem processo aberto 30% 

28 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Acompanhar pedido de compra 

e/ou empenhar pedido  de 

compra para mobiliário 

ergonômico para servidores do 

SIBi/UFPI 

não Enviado a PRAD para cadastro no PAC 2021/2022 30% 

29 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Acompanhar pedido de compra 

e/ou empenhar pedido para 

compra de mobiliário 

específico para o sistema de 

bibliotecas da UFPI 

sim Recebido estantes, carrinhos, armários e placas de sinalização da Biccateca em 

2021 mas não atendeu toda demanda do Sistema de Bibliotecas (Adesão de 

Ata.processo 23111.050008/2020-87 Proc origem: 05000232020. Foi realizado 

nova solicitação a PRAD para cadastro no PAC 2021/2022. 

80% 

30 0% Elaborar Projeto para criar um 

espaço para leitura após 

não O projeto foi temporariamente suspendo em razão da pandemia de COVID-19 

nos anos de 2020 e 2021. Os alunos não tiveram acesso as bibliotecas nesse 

0% 
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fechamento da BCCB período. 

31 0% Elaborar Projeto para articular junto 

a PRAEC a criação de um espaço 

para convivência, atividades 

culturais, jogos e descanso dos 

alunos a fim de acomodá-los nos 

intervalos das aulas 

não O projeto foi temporariamente suspendo em razão da pandemia de COVID-19 

nos anos de 2020 e 2021. Os alunos não tiveram acesso as bibliotecas nesse 

período. 

0% 

32 0% Elaboração de projeto e 

solicitação da demanda para 

atualizar a versão do software 

Dspace e customização da 

página do RI 

não Foi feita solicitação ao STI via SIPAPSE 

 

50% 

33 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Demandas identificadas 

Adquirir equipamentos de 

informática  para o parque 

tecnológico do SIBiUFPI 

não O pedido de demanda para adquisição do portão magnético para sistemas de 

segurança de acervo foi enviado para o STI via memorando eletrônico nº 

126/2020 – BC (11.00.11) de 25/08/20 e cadastrado pelo Setor Requisitante 

(Biblioteca Central)  no PAC 2020/2021. Adquirir equipamentos de 

informática para o sistema de bibliotecas SIBiUFPI. Acompanhar  demanda no 

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações 

(https://pgc.planejamento.gov.br/). Solicitadas ao STI e Incluídas no PAC 

2021/2022 

30% 

34 0% Elaborar campanha de silêncio. 

Demarcar áreas e instalar 

sensor de silêncio para 

SIBi/UFPI 

Sim Processo aberto 23111.039000/2021-92 e recurso liberado (aguardando 

emissão da nota de empenho) 

70% 

35 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Reestruturar o sistema de 

climatização da BCCB, 

oferecendo ao público mais 

conforto e comodidade. 

não O pedido de demanda para aquisição para otimizar a climatização da BCCB foi 

enviado para PREUNI para ser cadastrado no PAC 2020/2021. Demanda 

enviada à PREUNI via memorando eletrônico nº 127/2020 - BC (11.00.11) de 

25/08/20. Acompanhar elaboração do projeto. 

30% 

https://pgc.planejamento.gov.br/
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36 0% Demanda 10% atendida. 

Ampliar e atualizar o acervo em 

40% de acordo os PPCs 

sim Com a realidade orçamentária da UFPI os recursos liberados não atendem a 

demanda solicitada. Estamos estabelecendo prioridades e mantendo a 

atualização de 10% do acervo. 

100% 

37 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Realizar assinaturas de revistas 

eletrônicas 

sim Assinatura de uma revista em andamento 23111.033968/2021-59 para área 

jurídica) 

100% 

38 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Realizar compra de livros 

impressos 

sim Processo 2020/2021 recurso liberado de R$ 500.00,00 (estamos finalizando o 

recebimento do material) e foi aberto novo processo relativo a 2021/2022 no 

valor de R$ 500.00,00 (23111.045330/2021-96). 

100% 

39 Pedido 

cadastrado no 

PAC 

2020/2021 

Realizar compra de e-books e 

coleções  digitais que atendam 

aos alunos dos cursos 

presenciais e a EAD 

não Processo aberto (23111.024258/2021-38) e aguardando liberação de 

orçamento) 

50% 

40 0% Elaborar pedido de compra  

Disponibilizar recursos 

didático-pedagógicos, como 

audiolivros, material em 

LIBRAS, braille e ampliações. 

não O pedido foi temporariamente suspendo em razão da pandemia de COVID-19 

nos anos de 2020 e 2021. Os alunos não tiveram acesso aos materiais durante 

esse período. 

0% 

41 Criada 

comissão 

para 

elaboração 

Elaboração e publicação da 

Política Comunicacional para 

padronizar as publicações em 

redes sociais e as ações 

desenvolvidas pelo SIBiUFPI 

sim A Política Comunicacional foi elaborada e concluída. Falta apenas publicar. 90% 

42 Criada 

comissão 

Elaboração e publicação do 

Regulamento da Circulação de 

sim A política de circulação foi elaborada e concluída. O processo 

23111.026911/2021-90 foi aberto e enviado para o Gabinete para parecer 

90% 
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para 

elaboração 

Materiais para padronizar as 

práticas de empréstimo, 

devolução, renovação de 

materiais e aplicação e 

negociação de penalidades no 

âmbito das bibliotecas do 

SIBi/UFPI 

jurídico quanto a negociação de multas que retornou aprovando a prática. O 

texto final será enviado ao CAD pra apreciação assim que a revisão final do 

texto for concluída. 

43 Serviço 

atualmente 

realizado por 

servidores 

com 

iminência de 

aposentadoria 

Manter materiais bibliográficos 

em boas condições de uso 

não Estamos no processo de levantamento de demanda. Demanda a ser cadastrada 

no PAC 2021/2022. 

10% 

44 0% Apoiar o Centro de Ciências 

Agrárias nas demandas de 

construção da sua biblioteca 

setorial 

Não O projeto foi apresentado ao setor de aquisição da BCCB. 10% 

48 0% Elaborar Projeto de realização 

de Exposições Temáticas 

não O projeto foi temporariamente suspendo em razão da pandemia de COVID-19 

nos anos de 2020 e 2021. Os alunos não tiveram acesso as bibliotecas nesse 

período. 

0% 

49 0% Elaborar Projeto para 

Construção do Espaço Digital 

na Biblioteca Setorial de Picos 

sim O espaço foi concluído, porém faltam os equipamentos eletrônicos. 50% 

50 0% Elaborar Projeto. Executar 

pintura das áreas do acervo, 

salão de estudo, sala 

administrativa, salas em grupo, 

manutenção das portas e do teto 

não Estamos no processo de levantamento de demanda. Demanda a ser cadastrada 

no PAC 2021/2022. 

10% 
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Fonte: PDU 2020-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Biblioteca do CCE 

51 0% Elaborar Projeto. Instalar 

divisórias para isolamento da 

copa na BSCCN 

não Estamos no processo de levantamento de demanda. Demanda a ser cadastrada 

no PAC 2021/2022. 

10% 

53 0% Elaborar Projeto. Melhorar o 

sistema de iluminação da 

BSCCN 

não Estamos no processo de levantamento de demanda. Demanda a ser cadastrada 

no PAC 2021/2022. 

10% 
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Segue abaixo a Figura 3, que mostra o fluxograma dos Macroprocessos da Biblioteca conforme citado no quadro acima indicado no item 

4.5.1. 

Figura 3: Fluxograma dos Macroprocessos Aquisição Materiais Informacionais 

 

                Fonte: Elaboração própria, 2021 
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Ações Relevantes não Previstas no PDU 

O SIBiUFPI desenvolveu algumas iniciativas no ano de 2021 que foram relevantes 

para o desenvolvimento da unidade e que não foram previstas no PDU, mas que colaboraram 

para minimizar as necessidades emergentes e o cumprimento da missão da unidade conforme 

descrição a seguir: 

 Comissão para elaboração da Política de Depósito Legal de Monografias e Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC); 

 Comissão Setorial de Inventário da Biblioteca Comunitária; 

 Finalização da Política de Desenvolvimento de Coleções 

 Participação na Comissão de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 

em junho de 2021, protagonizando projeto piloto na Biblioteca Comunitária. 

 Primeira transmissão no YOU TUBE da Biblioteca Comunitária no dia 01/10; 

 Reuniões semanais via meet com todo SIBi/UFPI. Total = 31 reuniões 

 Inventário de Multimeios realizado em maio de 2021; 

 Associação dos livros às disciplinas dos PPCs no Sigaa-Biblioteca-Catalogação. Total 

=16; 

 Correções de títulos no catálogo da Biblioteca; 

 Indexação de artigos de periódicos 

 Mudança no padrão da etiqueta de lombada dos livros; 

 Emissão de certificados. Total = 1.935 (Ver gráfico 1) 
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Gráfico 1 – Certificados Emitidos 

  

          Fonte: SIBi/UFPI, 2021. 

 

 Elaboração de Fichas Catalográficas. Total = 4.300 

 A atualização do site institucional www.ufpi/biblioteca e confecção de postagens do 

Facebook e Instagram oficiais da Biblioteca, @bccbufpi; 

 Comunicação diária com os usuários pelos canais Whatsapp, Instagram e e-mails. 

Segue gráfico do quantitativo de seguidores até dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufpi/biblioteca
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Gráfico 2 – Seguidores nas Redes Sociais 

 

     Fonte: Redes sociais citadas – Dados coletados em dezembro de 2021. 

 

 Restaurações de livros – Total = 6.000 

 Restaurações de livros BS de Bom Jesus – 101 exemplares 

 Atendimento ao público para devoluçao de livros – Total = 1594; 

 Publicações no Repositório Institucuinal. Total = 20; 

 Disponibilização on line dos trabalhos acadêmicos de pós-graduação através de link 

no catálogo da biblioteca; 

 Emissão de Nada Consta. Total de 3.121; (Ver gráfico 3) 
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Gráfico 3 – Total de Nada Consta 

 

           Fonte: SIBi/UFPI, 2021. 

 

 Recebimento, conferência e tombamento de livros do processo de compra; 

 

Gráfico 4 – Livros Adquiridos 

 

 Fonte: Setor de aquisição da BCCB, 2021. 
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 Transferência patrimonial via SIPAC e envio das aquisições para as respectivas 

bibliotecas; 

 Abertura e acompanhamento de processos de compras de livros e materiais 

permanentes. Segue planilha para acompanhamento dos processos abertos: 

  

Quadro 3: Processos Abertos: 

SOLICITAÇÃO PROCESSO VALOR SITUAÇÃO/SETOR  

ASSINATURA MINHA 

BIBLIOTECA 

23111.024258/2021-38  R$ 1.440.000,00 

(40 mil licenças – 

24 meses) 

 

Coordenadoria de 

Orçamento/Proplan 

ASSINATURA REVISTA 

DOS TRIBUNAIS (PPGD) 

23111.033968/2021-59 R$ 12.200,00 

(50 licenças – 12 

meses) 

 

Contabilidade 

Recurso liberado 

SENSORES DE 

SILÊNCIO 

23111.039000/2021-92 R$ 9.600,00 

( placas) 

Contabilidade 

Recurso liberado 

SISTEMA RFID SIBIUFPI 23111.041019/2021-93 R$ 6.696.479,39 PROPLAN 

LIVROS 23111.045330/2021-96 R$ 500.000,OO  PRAD 

ASSINATURA ABNT - 

ENGENHARIAS 

 

23111.047869/2021-25 

 

R$ 4.336,00 

PRAD 

Refazer 

Fonte: Setor de aquisição da BCCB, 2021. 
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Eventos e Treinamentos 

 

    No ano de 2021 foram ministradas 27 palestras abordando temas de cunho de 

científico e treinamentos em bases de dados, sendo 15 ofertadas no primeiro semestre 

(2021.1) alcançando um público de 1.806 pessoas (ver gráfico 5) e, 12 foram 

ministradas no segundo semestre (2021.2) (ver gráfico 6), alcançando um público de 

2.148 pessoas, No total tivemos um público ao vivo estimado de 3.954; 

 

Gráfico 5 – Palestras do 1° semestre 

 

Fonte: BCCB, 2021. 
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Gráfico 6 - Palestras do 2° semestre 

 

Fonte: BCCB, 2021. 

 

Gráfico 7 – Visualizações das Palestras no Youtube 

 

   Fonte: Youtube da Biblioteca Comunitária, 2021. 
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 Comemoramos a XXII Semana do Livro e da Biblioteca realizado no período de 27 

e 28 de outubro de 2021, com o tema “Biblioteca, Inclusão e Acesso”. Ao todo foram 

quatro (4) temas e duas (2) apresentações culturais.  

 Confraternização do SIBiUFPI no clube do SINTUFPI com sorteio de brindes e 

distribuição de copos personalizados para toda a equipe. A distribuição dos copos é 

uma ação para atender uma das metas do nosso PDU – redução no uso de copos 

descartáveis. 

 

Melhorias no SIGAA 

 

 Envio de mensagens por grupos de usuários via SIGAA. (Permitindo a Disseminação 

Seletiva da Informação); 

 Empréstimos agendados via SIGAA, O agendamento proporcionará o controle de 

usuários dentro do espaço das bibliotecas evitando aglomeração; 

 Geração automática da Ficha Catalográfica; (em desenvolvimento); Dará celeridade ao 

processo, otimizando tempo dos usuários e dos catalogadores. 

 Elaboração de fluxo, via SIGAA, do processo de submissão dos trabalhos de Pós-

Graduação; (em desenvolvimento). Possibilitará o depósito das teses e dissertações 

sem a presença do usuário, dispensando a entrega do termo e do trabalho físicos, tudo 

se dará de forma eletrônica. 

 

Resultados Alcançados  

 O SIBiUFPI preza pela qualidade do serviço prestado, buscando sempre se aproximar 

do seu público e atender suas necessidades informacionais apesar das adversidades oriundas 

da COVID-19 desde 2020. Os cursos e palestras online foram um grande ponto positivo para 

a unidade que começou em 2020 e continuou em 2021. Com os bons resultados alcançados, 

entrou no calendário de atividades do SIBi/UFPI. As apresentações desses cursos transmitidas 
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pelo canal do YouTube  da Biblioteca Comunitária foi outro grande salto para independência 

da unidade para desenvolver suas atividades com liberdade de planejamento com datas e 

horários que pudessem se adequar às nossas demandas. Além disso, serviços como a 

elaboração de fichas catalográficas, emissão de Nada Consta, devolução de livros e 

negociação de multas foram disponibilizados para comunidade ufpiana, fortalecendo o 

vínculo usuário/biblioteca.  

 A Comemoração da XXII Semana do Livro e da Biblioteca realizado no período de 27 

e 28 de outubro de 2021, com o tema “Biblioteca, Inclusão e Acesso” apresentado no canal da 

Biblioteca Comunitária no Youtube contou com apresentações de convidados de outros 

estados e de docentes da própria UFPI mostrando as diversas possibilidades de trabalharmos 

juntos contribuindo para o tripé que nos motiva: ensino, pesquisa e extensão.  

  Outra atividade relevante foi a elaboração da mudança de fluxo via SIGAA do 

processo de submissão dos trabalhos de pós-graduação. Foram feitas apresentações para a 

PRPG e coordenadores dos cursos de pós-graduação apresentando esse novo fluxo. Com ele, 

deixaremos de receber os trabalhos acadêmicos no formato de CD ou DVD, otimizando a 

disseminação da informação com a disponibilização online dos trabalhos via SIGAA. 

 A equipe SIBi/UFPI também desenvolve trabalhos internos que não são vistos 

diretamente pelo público mas cujo resultado interfere na qualidade dos serviços prestados e na 

entrega de resultados satisfatórios como é o caso das restaurações dos livros, da associação de 

disciplinas dos PPCs dos cursos ao SIGAA, que otimiza nossos relatórios e ajuda a  definir  os 

parâmetros para abertura do processo de compra de livros. A correção e atualização do 

catálogo também é uma atividade constante no nosso dia a dia, assim como o trabalho técnico 

de gerar e aplicar etiquetas, indexar os artigos no sistema, de inserir os trabalhos acadêmicos 

no Repositório Institucional, além da necessidade de fazer várias reuniões para definição de 

pontos para regulamentos e decisões administrativas.  

 O setor de aquisição manteve seu fluxo com recebimento de livros, conferência de 

notas fiscais, tombamento via SIPAC, separação de materiais entre as bibliotecas e 

transferência de carga patrimonial. Esse setor é de significativa importância para nossa 

unidade uma vez que administra a compra de livros e atualiza o acervo. 
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 O ano de 2021 foi um ano de grande produtividade, apesar da continuidade da situação 

pandêmica. Por outro lado foi o ano da esperança para volta à normalidade com a chegada da 

vacina. O trabalho em formato home Office, no qual a maioria dos servidores da unidade 

ainda está, tem suas vantagens, pois gera redução de custos, como a economia de energia, 

papel, café, água e telefone, metas exigidas no PDU. Nesse sentido, vale citar que a direção da 

BCCB promoveu no final do ano uma confraternização do SIBi/UFPI no clube do SINTUFPI 

com sorteio de brindes e distribuição de copos personalizados para toda a equipe. A 

distribuição dos copos foi uma ação para a diminuição de custos com copos descartáveis, o 

que proporcionou o alcance de mais uma meta também prevista no PDU. 

 Para 2022, o SIBi/UFPI tem se planejado para pôr em prática as atividades que não 

foram concluídas e que dependem apenas da unidade. Estamos confiantes de que as incertezas 

dos fatores externos poderão ser contornadas em função dos aspectos favoráveis como 

engajamento da equipe que oferece serviços de excelência e que para além de buscar alcançar 

todas as metas do PDU e PDI, tem também como missão “atuar na promoção do acesso à 

informação e dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 

Universidade, contribuindo para o desenvolvimento cultural, econômico e social do Estado do 

Piauí” (UFPI, 2020, p. 7). 
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4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

No decorrer do ano de 2021 e no contexto da pandemia de COVID-19, o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFPI (SIBi/UFPI) recebeu 

alguns investimentos voltados para melhoria da infraestrutura física, para a ampliação e atualização do acervo e para era readequação e 

modernização do mobiliário de suas bibliotecas. As estimativas financeiras foram realizadas com base em informações repassadas pelos setores 

responsáveis por cada tipo de demanda. No quadro abaixo, observa-se a distribuição dos recursos: 

Quadro 4 - Demonstrativo do orçamento de custeio e de capital no exercício de 2021 para o SIBi/UFPI 

Ações do 

Governo 

PTRES - Programa de Trabalho 

Resumido 

Natureza da 

Despesa 

Recursos de Custeio 

Dotação Empenhado Liquidado Pago 

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Reforma do teto da Biblioteca Central 

para oferecer ao público, servidores e 

ao acervo maior segurança. (Reforma 

do centro de convivência para 

adequação do sistema de combate a 

incêndio e pânico – 1ª etapa) (PTRES 

176555) 

Investimento em 

infraestrutura 

(44.90.51) 

Recurso 

Próprio 

R$ 

2.094.823,56 

 R$ 

1.257.244,6

2 

R$ 

1.257.244,62 
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Total        1.257.244,62 

Ações do 

Governo 

PTRES - Programa de Trabalho 

Resumido 

Natureza da 

Despesa 

Recursos de Capital 

Dotação Empenhado Liquidado Pago 

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Ampliação e atualização do acervo das 

Bibliotecas do SIBiUFPI para atender as 

exigências do MEC e as demandas da 

comunidade acadêmica (PTRES 17.03.05) 

Investimento em 

acervo 

Recurso 

Próprio 

500.000,00 R$ 

460.8844,25 

R$ 460.844,25 

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de bebedouro, mesa em L e 

ar condicionados para a Biblioteca 

Central (PTRES 17.03.05) 

 Investimento em 

mobiliário (TR 

1233/2021;TR - 

1620/2021;TR-

978/2021 

Recurso 

Próprio 

- - R$                          

8.275,00 
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Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de painel de sinalização, 

mesa em L, mesa de reunião e 

expositores para a Biblioteca Setorial 

do Campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros (PTRES 17.03.05) 

Investimento em 

mobiliário (TR 

1028/2021;TR 

1051/2021;TR 

1028/2021) 

Recurso 

Próprio 

- - R$                        

33.025,04 

  

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de painel de sinalização para 

a Biblioteca Setorial do Campus 

Amilcar Ferreira Sobral – Floriano 

(PTRES 17.03.05) 

Investimento em 

mobiliário (TR 

1225/2021) 

Recurso 

Próprio 

- - R$                          

1.151,80 

  

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de estantes, painel de 

sinalização e expositor para a 

Biblioteca Setorial do Campus 

Professora Cinobelina Elvas – Bom 

Jesus (PTRES 17.03.05) 

Investimento em 

mobiliário (TR 

1410/2021; TR 

1026/2021) 

Recurso 

Próprio 

- - R$                        

37.702,46 

  

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de carrinho de transporte de 

livros e armário de aço para a 

Biblioteca Setorial do Centro de 

Ciências da Educação (PTRES 

17.03.05) 

Investimento em 

mobiliário (TR 

550/2021; TR 

415/2021) 

Recurso 

Próprio 

- - R$                          

4.033,91 

  



36 

 

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de estantes, carrinhos de 

transporte de livros, painel de 

sinalização e mesa para a Biblioteca 

Setorial do Centro de Ciências da 

Natureza (PTRES 17.03.05) 

Investimento em 

mobiliário (TR - 

1031/2021; 

1227/2021; TR 

547/2021; TR 

1053/2021 

Recurso 

Próprio 

- - R$                        

74.964,65 

  

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de carrinho de transporte de 

livros e expositor para a Biblioteca do 

Centro de Ciências da Saúde (PTRES 

17.03.05) 

Investimento em 

mobiliário (TR 

549/2021; TR 

1027/2021 (801309)) 

Recurso 

Próprio 

- - R$                          

9.375,76 

  

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de carrinho de transporte de 

livros para a biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências Agrárias (PTRES 

17.03.05) 

  

Investimento em 

mobiliário (TR 

1029/2021) 

  

Recurso 

Próprio 

- - R$                          

2.611,00 
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Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

Aquisição de carrinho de transporte de 

livros e armário de aço para a 

biblioteca do Centro de Ciências 

Humanas e Letras 

Investimento em 

mobiliário (TR 

707/2021) 

Recurso 

Próprio 

- - R$                          

3.843,88 

  

Total       R$ 635.827,75 

  

 Fonte: BCCB, 2021. 
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5 INFRAESTRUTURA 

 

O Órgão Suplementar Biblioteca Comunitária administra o Sistema Integrado de 

Bibliotecas da Universidade Federal do Piauí (SIBi/UFPI), que é formado pela Biblioteca 

Comunitária Jornalista Carlos Castello Branco (BCCB) e mais 08 (oito) bibliotecas setoriais 

dos centros acadêmicos e campi desta instituição, a saber: Biblioteca Setorial Prof. Zenon 

Rocha (BS/CCS/CMPP); Biblioteca Setorial Profª. Raimunda Melo (BS/CCE/CMPP); 

Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias (BS/CCA/CMPP); Biblioteca Setorial Prof. Milton 

Brandão (BS/CCHL/CMPP); Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Natureza 

(BS/CCN/CMPP); Biblioteca Setorial do Campus Almicar Ferreira Sobral 

(BS/CAFS/Floriano); Biblioteca Setorial José Albano de Macedo, do Campus Senador 

Helvídio Nunes Barros (BS/CSHNB/Picos); Biblioteca Setorial do Campus Profª. Cinobelina 

Elvas (BS/CPCE/Bom Jesus). 

A infraestrutura administrativa do SIBi/UFPI subdivide-se em setores, os quais 

integram os serviços das bibliotecas do Sistema, para um melhor desenvolvimento dos 

serviços ofertados aos usuários. 

Biblioteca Comunitária Jornalista Carlos Castello Branco (BCCB) 

A Biblioteca Jornalista Carlos Castello Branco possui uma área total de 4.394.01 m², 

distribuída entre acervo, espaços de leitura e consulta, serviços ao público, serviços técnicos e 

outros fins. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias (BSCCA) 

A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias – BS/CCA está instalada no 

Colégio Técnico de Teresina – CTT, mas, pertence à dependência administrativa do Centro de 

Ciências Agrárias – CCA e, tecnicamente, à Biblioteca Jornalista Carlos Castello Branco. Esta 

biblioteca disponibiliza um amplo acervo bibliográfico, em vários meios de informação, bem 

como, espaço de estudo, divididos em uma área total de 253,401m², com a finalidade de servir 

de suporte à pesquisa, ensino e extensão, conforme indicam as políticas, programas e 

objetivos do Centro.  

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Educação (BSCCE) 
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A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Educação – BS/CCE está instalada no 

prédio do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, mas pertencente à 

dependência administrativa do Centro de Ciências da Educação – CCE e tecnicamente à 

Biblioteca Jornalista Carlos Castelo Branco. A biblioteca disponibiliza um acervo nas áreas de 

educação, educação do campo, música, comunicação e artes visuais servindo de suporte ao 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvido no Centro. Área construída: 190,97 metros 

quadrados. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras (BSCCHL) 

A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL disponibiliza 

em seu espaço acervo, salas de estudos, atendimento/consulta e serviços técnicos à 

comunidade acadêmica da UFPI, em especial aos usuários de graduação e pós-graduação do 

Centro. Área construída: 237,27 metros quadrados. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Natureza (BSCCN) 

A Biblioteca Setorial do CCN disponibiliza seu acervo, salas de estudos, 

atendimento/consulta e serviços técnicos à comunidade acadêmica da UFPI, em especial aos 

usuários do Centro de Ciências da Natureza. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde (BSCCS) 

A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde, não possui no momento um 

espaço físico próprio, estamos em busca de um espaço digno e que contemple as necessidades 

dos usuários. Atualmente, a biblioteca funciona no mesmo prédio da BCCB. 

Biblioteca Setorial do Campus Almícar Ferreira Sobral (Floriano)  

A Biblioteca Setorial do Campus Amílcar Ferreira Sobral possui uma área total de 

484 metros quadrados, distribuída entre acervo, espaços de leitura e consulta, serviços ao 

público, serviços técnicos e outros fins. 

Biblioteca Setorial do Campus Senador Helvídio Nunes Barros (Picos) 
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A Biblioteca Setorial José Albano de Macedo possui uma área total de 816,48 metros 

quadrados, distribuída entre acervo, salão de estudo coletivo, salas de estudo em grupo, 

cabines de estudo individual, processamento técnico e administrativo.  
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Biblioteca Setorial do Campus Profª. Cinobelina Elvas (Bom Jesus) 

A Biblioteca Setorial do Campus Profª. Cinobelina Elvas – CPCE, em Bom Jesus, disponibiliza em seu espaço acervo, salas de estudos, 

atendimento/consulta e serviços técnicos à comunidade acadêmica da UFPI, em especial aos usuários de graduação e pós-graduação do Campus. 

A Biblioteca Setorial está localizada no bloco 102 do Campus Professora Cinobelina Elvas, sendo tecnicamente subordinada à Biblioteca 

Jornalista Carlos Castelo Branco. Possui um acervo diversificado, entre livros e DVDs, além de obter dois ambientes de estudos, individual e em 

grupo. Contribuindo, desta forma, para a pesquisa, ensino e extensão da comunidade acadêmica, como rege as políticas e finalidades da 

instituição. 

Quadro 5 – Demonstrativo de obra/reforma realizada no espaço físico das bibliotecas do SIBi/UFPI no ano de 2021 

Ambientes/Salas Previsto Realizado 

 

Quantidade  

 

Área (m²) 

 

Quantidade  

 

Área (m²) 

Reforma do centro de 

convivência para 

adequação do sistema de 

combate a incêndio e 

100%  70%  
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pânico  (1ª etapa) 

Implantação de 

arborização e sinalização 

do estacionamento da 

BCCB 

100%  10% 

(Projeto) 

 

Execução do projeto de 

acessibilidade na BCCB 

100%  10% 

(Projeto) 

 

Construção de novo 

espaço para a biblioteca do 

CCA 

100%  10% 

(Projeto) 

 

Construção do espaço 

digital da biblioteca de 

Picos 

100%  50%  
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Total 500%  150%  

Fonte: PDU 2020-2022 
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6 CONTEÚDO ESPECÍFICO DA UNIDADE 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o ano de 2021 os desafios oriundos da pandemia permaneceram presentes e 

o reflexo disso foi a continuidade das atividades remotas entre os servidores da Biblioteca 

Comunitária e do Sistema Integrado de Bibliotecas como um todo em paralelo com o trabalho 

em escala, que permitiu a realização de alguns serviços administrativos in loco e o 

atendimento aos usuários, nas devoluções de materiais e outros serviços urgentes. 

 Apesar dos entraves causados pela realidade da pandemia, o ano de 2021 foi de grande 

êxito para o SIBi/UFPI.Tivemos atendida uma das maiores e antigas reivindicações que era a 

reestruturação do teto da BCCB, que trará melhores condições de trabalho à equipe.  

Destacamos também a assinatura do periódico eletrônico Revista dos Tribunais e a 

compra dos sensores de silêncio. Estão em andamento os processos de assinatura de uma 

plataforma de e-books e a modernização tecnológica das bibliotecas com a compra do Sistema 

RFID, que trarão mudanças significativas para todo o sistema de bibliotecas. 

Apesar da distância física com nossos usuários, o sistema de bibliotecas teve sua 

presença fortalecida nas redes sociais, com a atualização constante do site institucional 

www.ufpi/biblioteca, confecção de postagens no Instagram oficial, @bccbufpi, e uma 

revitalização do canal do YouTube Biblioteca Comunitária UFPI 

(https://www.youtube.com/channel/UCap4V5lBabQcv_n5AQDe5lA), com a primeira 

transmissão dia 01 de outubro de 2021. 

Durante o ano de 2021, trabalhamos também em vários documentos que nortearão as 

práticas de trabalho no SIBi/UFPI, trazendo mais unidade ao sistema e também servirão como 

planos estratégicos: 

1. Regulamentação do Serviço de Circulação de Materiais do SIBi/UFPI, com a definição de 

critérios para a negociação de multas; 

2. Política de Comunicação em Mídias Sociais; 

3. Política de Desenvolvimento de Coleções; 
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4. Fluxo via SIGAA do processo de submissão dos trabalhos de Pós-Graduação; (Em 

andamento); 

5. Política de Deposito Legal de Monografias e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). (Em 

andamento) 

Em sentido metafórico podemos considerar 2021 como um ano de semeadura em 

solo fértil por todos que compõem o SIBiUFPI. O ano de 2022 será um ano de colheitas e 

também de muita esperança. Esperança do esperançar, levantar, trabalhar, construir e não 

desistir de fazer do sistema de bibliotecas da UFPI um órgão cada dia mais atuante. 
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