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RELATO DE REUNIÃO

Nº 02/2021

DATA: 28 de outubro de 2021

LOCAL: plataforma meet pelo link: meet.google.com/mgo-gaww-xmc

HORÁRIO: Início: 15h Término: 17h

MEDIAÇÃO: Coordenadora Josiane Silva

SECRETÁRIO (A): Barbara Pilatti Piffer

PAUTA:

1)      Abertura;

2)      Apresentação da nova bibliotecária ao grupo;

3)      Solicitações do Campus Vacaria;

4)      Setor de Publicações: fluxos;

5)      GT SRI;

6)      Assuntos Gerais.

CONVOCADOS PRESENTES:

Aline Silveira - Reitoria (PROPPI);
Barbara Pilatti Piffer - Campus Bento Gonçalves;
Debora Cristina Daenecke Alburquerque Moura - Campus Porto Alegre;

http://meet.google.com/mgo-gaww-xmc
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Diogo Terra - Campus Restinga;
Filipe Xerxeneski da Silveira - Campus Porto Alegre;
Josiane Silva da Silva - Campus Rio Grande;
Luana Monique Delgado Lopes - Campus Osório;
Natália Joyce José Custódio Ribas - Campus Rolante;
Núbia Marta Laux - Campus Feliz;
Paula Pedone - Campus Restinga;
Priscila de Lima Verdum - Reitoria - PROEN;
Rejane Cristina Job - Campus Farroupilha;
Sandra Beatriz Rathke - Campus Veranópolis;
Sônia Margareth Souza - Campus Ibirubá;
Suzinara da Rosa Feijó - Campus Porto Alegre;
Victor de Carvalho Gonçalves - Campus Sertão.

CONVOCADOS AUSENTES:

Alessandra Isnardi Lemõns - Campus Bento Gonçalves;
Eva Regina do Amaral - Campus Rio Grande;
Isabella Coelho Medeiros - Campus Caxias do Sul - Em licença capacitação;
Jaçanã Eggres Pando   - Campus Caxias do Sul;
Lícia Carla Lima da Silva - Campus Alvorada - Ausência justificada;
Luciane Alves Santini - Campus Viamão - Afastada para qualificação;
Maria Inês Varela Paim - Campus Erechim - Em férias;
Sabrina Clavé Eufrásio - Campus Canoas - Ausência justificada.

ASSUNTOS TRATADOS E ENCAMINHAMENTOS:

1. Abertura

Assunto tratado:

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande faz a abertura compartilhando os

acordos técnicos para esta reunião, apresentando a pauta para este dia, colocando que

embora extensa, acredita que a reunião não ultrapasse seu teto de 17h.
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Durante a abertura, a coordenadora coloca para aprovação o Relato 01/2021, da

reunião realizada em agosto do corrente ano. O relato foi disponibilizado ao grupo para

análise anteriormente. A coordenadora aproveitou o momento para agradecer à bibliotecária

Lícia, Campus Alvorada, que a secretariou neste relato, dentro da sistemática de rodízio,

aprovada naquela reunião.

Para votação de aprovação do Relato, o mecanismo utilizado foi manter o recurso

“erguer a mão” ativo, estando desativado para o caso de reprovação. Houveram 10 votos

favoráveis à aprovação do Relato 01/2021.

Encaminhamentos:

1.1. Conversão do Relato 01/2021 em pdf para publicação no site institucional pela

bibliotecária Luana, Campus Osório.

2. Apresentação da nova bibliotecária ao grupo

Assunto tratado:

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, faz a abertura deste item de pauta,

relatando ser este um momento feliz, recebendo colegas novos no SIBIFRS, apresenta a

bibliotecária Natália, Campus Rolante, que chegou ao IFRS em 06 de outubro, no lugar da

bibliotecária Roseli.

A bibliotecária Natália, Campus Rolante, agradece as manifestações positivas do

chat, relatando que se sentiu acolhida pelo SIBIFRS, na ocasião de sua reunião com a

responsável pelo suporte do sistema, a bibliotecária Núbia, Campus Feliz, que apresentou o

Sistema Pergamum, algo que não ocorreu em sua instituição anterior e que sentiu falta,

considerando esse contato importante. A bibliotecária coloca que veio do IFSC, por
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redistribuição, fazendo uma permuta com a bibliotecária Roseli. Natural de Porto Alegre, se

formou em 2016 pela UFRGS, tendo sido colega de turma da bibliotecária Sandra, Campus

Veranópolis. Ao se formar, realizou concursos, onde passou e fez a tentativa de retorno a

região sul.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, agradece o relato e indica que este

seria um momento de acolhimento pelo grupo, visto que anteriormente a reunião feita com a

bibliotecária teve a presença apenas dos coordenadores de Comissões do SIBIFRS. Esta

seria uma forma de ambientalizá-la na sistemática do sistema, que agora está tendo

reuniões mais próximas e curtas, anteriormente, eram reuniões presenciais, uma ao ano. A

mudança ocorreu devido a pandemia, mas permitiu, pelo virtual, a proximidade de reuniões

mais curtas e objetivas.

Encaminhamento:

2.1. Não houveram encaminhamentos para esse item de pauta, em vista de sua

natureza de apresentação de nova colega ao sistema.

3. Solicitações do Campus Vacaria

Assunto tratado:

Inicialmente, a coordenadora Josiane, Campus Rio Grande relata que como todos

sabem o Campus Vacaria se encontra sem bibliotecário, sendo que hoje a realidade

institucional é de não haver código para esse cargo no IFRS, a ausência deste posto ocorre

desde a saída da bibliotecária Zeneida.

A solicitação do Campus Vacaria, ocorreu no dia 06 de outubro, mesma data de

chegada da bibliotecária Natália, Campus Rolante. A Direção de Ensino - DEN - de Vacaria,
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enviou o pedido via e-mail do SIBIFRS.Coordenação, para a confecção de 03 fichas

catalográficas, para Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC - do Curso de Agronomia.

Diante da saída da bibliotecária Roseli, que auxiliava o Campus até o momento, a demanda

foi trazida ao grupo para análise. Em anexo ao pedido, foram encaminhados 03 arquivos,

que abertos, mostraram dados como folha de rosto, resumo e números de páginas que

possivelmente tenham sido orientações da bibliotecária Roseli, que anteriormente prestava

este tipo de assessoria ao Campus.

Antes de abrir para discussão, a coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, coloca

que as cooperações intercampi são uma demanda antiga, relembrando a última reunião,

onde o bibliotecário Victor, Campus Sertão, já havia trazido a Instrução Normativa - IN - que

trata do tema, mas somente teve acesso a esta IN para análise recentemente.

A bibliotecária Núbia, Campus Feliz, se surpreende pelo pedido ser para confecção

de ficha catalográfica e não catalogação de material bibliográfico. Relatando que a

confecção de fichas catalográficas para TCCs já é polêmica nos campi para graduação

devido a carga atual de trabalho, considerando particularmente um pedido fora do habitual.

Esse tipo de serviço muitas vezes nem é feito nos Campi, como justificar fazer em um

Campus sem bibliotecário? Pelas Normas da ABNT deveria ter a ficha catalográfica, mas o

acordo atual é de confecção apenas para cursos de pós-graduação, algo que deve ser

levado em consideração na apreciação deste pedido.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, pondera que o pedido pode ter sido

feito, por anteriormente quem os assessorava, fazer tal serviço, e pelo Campus

desconhecer que este não é um serviço comum aos demais Campi.

O bibliotecário Victor, Campus Sertão, considera importante, independente de ajudar

ou não, que se coloque um prazo para o Campus Vacaria se organizar, por ser um

desprestígio à profissão, que a Direção deste Campus não se articule buscando um código

para o cargo. Considerando a confecção de ficha catalográfica o menor dos problemas em

vista as demandas que uma biblioteca possui, considera que o SIBIFRS não deveria mais
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cooperar com o Campus. No começo foi dado apoio mas o campus tem que se articular

para solução deste problema da falta de um bibliotecário.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, concorda mas reforça a inexistência

de código vago para este cargo no IFRS. Anteriormente se tinha a Portaria 246, que

restringia o número de vagas para os Institutos Federais, substituída pela Portaria 713 que

não nos favoreceu em nada. Não sabe informar os demais campi, mas tomando por

exemplo seu campus, este não foi contemplado no aumento de vagas para servidores.

Confirmando que hoje, mesmo que o Campus Vacaria demonstrasse interesse em ter um

bibliotecário, não se teria código disponível no IFRS, cabendo agora apenas definir se

vamos atender o pedido, tendo em mente que sempre houve esse tipo de assessoria do

SIBIFRS ao Campus. Neste momento, solicita auxílio para descobrir em que documentação

está regulamentada a confecção de fichas catalográficas, apenas para os cursos de

pós-graduação, podendo este ser utilizado para dar um respaldo a resposta que será dada

ao Campus Vacaria.

A bibliotecária Suzinara, Campus Porto Alegre, se sentiu contemplada na fala do

bibliotecário Victor, Campus Sertão, considera que o auxílio deve ser dado para questões

pontuais, como visitas do MEC, não que a ficha catalográfica não seja relevante ao trabalho

mas neste caso ela é optativa. O Campus Vacaria, até onde sabe, o Diretor manifestou não

ter interesse no cargo de bibliotecário por não considerar importante. Acredita que toda a

biblioteca com mais de 200 títulos deve possuir um bibliotecário, sendo o caso de Vacaria.

Agora não se tem a vaga, mas se deve pensar em uma alternativa, começando pela

manifestação de interesse do Diretor do Campus. Hoje todas as bibliotecas estão em

trabalho remoto, no entanto a sobrecarga de trabalho é grande. Comenta um episódio, para

relatar que às vezes no intuito de ajudar, podemos estar indo contra nossa categoria, em

certa ocasião fez um trabalho voluntário na Biblioteca Pública de Feliz, elaborando um livro

de registro simples, com título e autor. O Conselho Regional visitou o local e multou a

Prefeitura. Claro que esta situação não se assemelha ao atual cenário, visto que estamos

dentro da mesma instituição e portanto dentro da lei, reforça que um novo contato com a
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Direção do Campus Vacaria deve ser feito. Entende que a Coordenação do SIBIFRS está

tentando articular as coisas da melhor forma possível, acredita que o sistema precisa ter

mais conversas com Ata, com registro do que vem sendo feito, para que o sistema possa,

com o próximo Diretor, iniciar contato para colocar a importância do cargo de bibliotecário e

seu trabalho junto a biblioteca, fazendo com que a gestão perceba a importância do cargo

em sua unidade. Temos quase a totalidade de bibliotecas com bibliotecários, mas para o

sistema funcionar corretamente todas as bibliotecas deveriam possuir um bibliotecário.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, agradece a fala e acredita que a

gestão do Campus Vacaria tenha mudado desde o último contato.

A Diretora de Ensino (PROEN), Priscila, solicita objetividade sobre o pedido de

Vacaria, solicitando aporte em documentos que coloquem a não obrigatoriedade da ficha

nestes trabalhos, assim poderão responder ao Campus da melhor forma possível. Se isto

não for prejudicar o aluno nem a instituição, se pode responder que esse tipo de auxílio, não

será possível, justificando. Recorda a fala da bibliotecária Núbia, Campus Feliz, sobre

registro de certas determinações, algo que será estudado com a coordenadora Josiane,

Campus Rio Grande, estudos para regulamentar as cooperações no SIBIFRS, para casos

pontuais na ausência de bibliotecário no campus, ou ainda, ausência para capacitação, que

já ocorrem. Considera importante esse regramento, com um fluxo mínimo. Em relação à

questão do Diretor, acredita que este reconhece o valor do cargo na instituição, no entanto,

hoje não temos código para este cargo no IFRS.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, coloca que trouxe esse pedido ao

grupo, por ser um trabalho que a colega Roseli vinha desempenhando para o Campus

Vacaria, mas que não é rotina aos demais campi do IFRS. Reforça o pedido para localizar

em que documento consta a não obrigatoriedade da ficha para cursos de graduação, para

que se possa justificar o não atendimento ao pedido feito pelo Campus Vacaria. Entende

que o assunto já é recorrente em reuniões do sistema e já imprimiu a Instrução Normativa

de Cooperação Técnica, começando seu estudo. Não vai colocar esse item na reunião de

hoje por não ser ponto de pauta e ainda necessitar estudos e reuniões com a PROEN e
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outros citados na Instrução Normativa, entende que alguns pontos devem ser adequados

para a realidade das cooperações que existem dentro do SIBIFRS. A ideia é formalizar a

cooperação para ser um respaldo tanto para quem está cooperando quanto para quem está

pedindo cooperação, sendo usado não somente para o caso específico de Vacaria mas

todos os outros que estão vindo, sempre de forma muito positiva, pois se tratam em maioria

de licenças para capacitação, que visam melhoria de conhecimentos.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, comenta que um dos objetivos de

seu novo mandato era a revisão do Regimento, que foi aprovado pelo COEN e será

encaminhado para o CONSUP. Foi incluído no Regimento o art. 17, que coloca que o

coordenador tem liberação de carga horária para atuar na coordenação do Sistema de

Bibliotecas. Como esta meta foi alcançada, a coordenadora Josiane, comenta que a

próxima será a revisão da já existente Instrução Normativa de Cooperação Técnica, para

que ela seja adaptada às bibliotecas e oficializada.

A bibliotecária Luana, Campus Osório, ainda sobre a situação de Vacaria, apesar de

entender que seja preciso cooperar, considera equivocada a cooperação com aquele

Campus, pois de certa forma estaríamos apoiando que o Campus ou o próprio IFRS não

batalhe por um código de vaga. Apesar de entender a dificuldade, é preciso manifestar a

insatisfação com a situação. Comenta ainda que, na reunião do CONSUP do dia 5 de

fevereiro, onde a pauta era a aprovação de um novo curso superior em Vacaria, pediu a

palavra para justificar que era contra a criação do novo curso, pois o campus não possui

bibliotecário.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, afirma que entende, mas que o

máximo que poderá ser feito é manifestar a insatisfação com a situação, pois sabemos que

no atual contexto é muito difícil conseguir um novo código de vaga. Sugere que, como

encaminhamento, se faça um ofício colocando a insatisfação do Sistema para registro. Mas

não é possível deixar de cooperar.
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O bibliotecário Filipe, Campus Porto Alegre, concorda com as falas anteriores,

apesar de entender a posição da coordenadora Josiane e Diretora Priscila, mas coloca que

os técnicos são prejudicados, fazem muito e estão trabalhando de forma excessiva. Ele

coloca que há muitos riscos na questão de cooperação, como o deslocamento entre os

Campus, que isso deve ser visto com muito cuidado. A coordenadora Josiane, afirma que

iniciou os estudos e que o grupo trabalhará na IN, e que a cooperação, formalizada na IN,

será de forma parcial e remota.

A bibliotecária Núbia, Campus Feliz, comenta que no manual do SIBI a ficha

catalográfica está como item obrigatório para trabalhos de graduação e pós-graduação.

Mas, na sua opinião, deve ser negado o pedido de auxílio do campus de Vacaria, apesar de

estar no manual como obrigatório, pois são poucos os campi que fazem ficha para seus

TCCs e a falta da ficha não desqualificará os trabalhos. Núbia ainda cita os casos de

instituições de ensino particulares, onde os alunos pagam para um bibliotecário fazer a ficha

catalográfica.

A bibliotecária Luana, Campus Osório, afirma que a obrigatoriedade não consta em

nenhuma documentação. A bibliotecária Núbia, comenta que devemos negar pelo exemplo,

se não estamos fazendo fichas para nossos campi, não devemos fazer para o Campus

Vacaria que não possui bibliotecário.

O bibliotecário Vitor, Campus Sertão, pede a palavra, concordando que é importante

termos o respaldo da IN, mas que a mesma não nos contempla totalmente. Reforça que a

cooperação deve ser remota e em questões pontuais, pois tem dúvidas de quem vai arcar

com os custos de eventuais deslocamentos, como quando foi ao Campus Vacaria receber a

visita do MEC, o próprio Campus Vacaria arcou com os custos, porém não sabe como

ficaria a situação se a cooperação for formalizada.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, diz que está estudando e fará as

adaptações necessárias à IN, que talvez não nos contemple, mas que irá ajudar. A

bibliotecária Luana sugere que, na resposta à Vacaria, não se argumente muito sobre o
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porquê de não fazer as fichas, e sim dizer quais as atividades serão feitas, como receber

visita do MEC, catalogação, e que o resto não será feito. A bibliotecária Bárbara, Campus

Bento Gonçalves, coloca que o ideal é não colocarmos as atividades que serão feitas, pois

isso poderá servir de argumento para o Campus solicitar outras demandas. A coordenadora

Josiane retoma a palavra, seguindo para os encaminhamentos.

Encaminhamento:

3.1. O Sistema responderá para Vacaria que, neste momento, não atenderemos à

demanda de ficha catalográficas, pois essa demanda também não é feita nas demais

bibliotecas.

3.2. Sobre auxílios futuros: a IN está sendo estudada e será adaptada para

formalizar as cooperações entre as bibliotecas, e terá prazo e metas.

4. Setor de Publicações: fluxos

Assunto tratado:

Este ponto foi trazido pela bibliotecária Aline, Reitoria (PROPPI), que iniciou

a apresentação do site do setor de publicações. Relata que em dezembro de 2020 entrou

para a PROPPI, no setor de Publicações Científicas, para auxiliar o professor Gregório

Grisa. Mostra o link para a Instrução Normativa que regra alguns fluxos do setor e que está

sendo revisada de acordo com as demandas que surgem. A bibliotecária Aline, exibe os

três fluxos de submissão: para obtenção de ISBN de Produto Educacional (Pós-graduação),

proposta de periódico científico e obtenção de ISBN para produção dos servidores. Aline

recomenda que se faça a obtenção de ISBN seguindo o fluxograma apresentado, pois a

avaliação é de boa qualidade, feita por dois avaliadores de forma voluntária.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, pergunta se o ISSN também pode

ser feito pelo setor. Aline responde que sim, pode auxiliar e ser encaminhado ao setor. Ela

coloca que na IN serão incluídas informações sobre os anais de evento, que só recebem
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ISSN a partir do terceiro volume. O setor também irá auxiliar na obtenção para a obtenção

ou do ISBN ou do ISSN, caso haja interesse na continuidade da amostra ou conferência.

A bibliotecária Aline, continua a explanação exibindo a página de editais do setor,

que contém um histórico, com alguns já encerrados e também os que estão abertos e em

fase de finalização. A coordenadora Josiane, pergunta se o edital de produtos bibliográficos

foi o que entrou o manual de trabalhos acadêmicos do SIBIFRS, Aline responde que sim.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, questiona se há a possibilidade de

publicar o manual impresso. A bibliotecária Aline, responde que o trabalho deve ser inédito

e comenta que não vê necessidade de imprimir manuais, pois se a norma mudar ele vai

estar desatualizado. A bibliotecária Aline, continua exibindo os editais, comenta a ideia de

criação de um novo periódico de artigos técnicos e tecnológicos, como uma prestação de

serviços para a comunidade, com artigos curtos que apresentam os resultados de projetos

de pesquisas feitos no IFRS, então está aberto o edital para a seleção de editor chefe deste

periódico.

A bibliotecária Luana, Campus Osório, pergunta quanto tempo leva a obtenção de

ISBN. A bibliotecária Aline, responde que na pós-graduação, se a pessoa manda de manhã,

no mesmo dia ela manda, mas como produtos que passam por avaliação, após o produto

ser recebido pelo setor, ela confere a área desse produto, encaminha ao conselho (há um

conselheiro por área), que indica os possíveis avaliadores. Os avaliadores têm trinta dias

para avaliar, mas a maioria avalia antes dos trinta dias. Então, é feito um parecer. Se há

alguma alteração para ser feita, o produto volta para o autor/organizador. Após finalizado,

Aline faz a atribuição de ISBN e a ficha catalográfica, se necessário.

A bibliotecária Aline, comenta, por fim, o edital para revisores voluntários para o

banco de avaliadores dos artigos que são submetidos nos periódicos das revistas. Ela

comenta que há ainda algumas coisas que quer arrumar no site.
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A bibliotecária Aline, inicia a exibição da tela de publicações científicas, que passam

pelos fluxos, onde é especificado os produtos que passam pelo fluxo contínuo e os que

entram por editais, os produtos de mestrado. A bibliotecária Aline, comenta novamente que

estão em processo de revisão da IN e que qualquer demanda que o sistema achar que a IN

pode abarcar é só enviar um e-mail. No momento, irá entrar informações sobre o DOI e

sobre os anais. Aline encerra agradecendo e se colocando à disposição.

Encaminhamento:

Não houve encaminhamentos para a pauta.

5. Grupo de Trabalho de Serviço de Referência e Informação

Assunto tratado:

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, inicia apresentando o Grupo

de Trabalho, criado pela portaria 137, de 28 de abril de 2021, de status permanente e que

tem como objetivo criar e implantar Projeto de Ensino que vise à capacitação em

ferramentas de informação para a comunidade acadêmica do IFRS, em formato totalmente

virtual. Apresenta os integrantes do GT, que tem como coordenador o bibliotecário Filipe, e

os outros integrantes bibliotecários: Bárbara do Campus Bento Gonçalves, Débora do

Campus Porto Alegre, Luana do Campus Osório, Núbia do Campus Feliz e Roseli do

Campus Rolante, que saiu. A coordenadora Josiane, comenta que quer articular um nome

para substituir a bibliotecária Roseli. O bibliotecário Filipe, Campus Porto Alegre,

contextualiza para o grupo, comenta que foram feitas aproximadamente cinco reuniões e

também foi feito trabalho no SIGProj para enviar a proposta. O bibliotecário Filipe, comenta

que a submissão da proposta foi feita no início de setembro e que está na fila.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, comenta que a criação do GT foi

uma demanda do Reitor. O bibliotecário Filipe, inicia a apresentação da proposta no sistema

do SIGProj, mostrando o cronograma de atividades, que são capacitações e oficinas em:
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formatação de trabalhos acadêmicos, normas 6022 (artigos) e 6028 (resumos), citações,

como apresentar trabalhos acadêmicos, currículos lattes com ORCID, desinformação, fake

news e competência informacional, fontes de informação e recursos de pesquisa do IFRS,

fontes de informação avançadas, gerenciadores de referência, Portal de Periódicos da

Capes, periódicos e publicações do IFRS, seminário de comunicação científica (escrita de

artigos), seminário de métricas e seminário de plágio.

A bibliotecária Luana, Campus Osório, explica que haverá pequenos tutoriais com

conteúdos abordados nas oficinas, aproveitando o material das oficinas. O bibliotecário

Filipe, comenta que é necessário ver onde será hospedado esse material. A coordenadora

Josiane, comenta que pode ser criado um menu no Sistema para hospedagem. A

bibliotecária Luana, comenta que o sistema, há muito tempo, criou um canal no Youtube e

que esse poderia ser retomado ou criado dentro do canal do IFRS uma parte para o

SIBIFRS. A bibliotecária Núbia, Campus Feliz, acha importante entrar em contato com o

setor de comunicação para criar um canal vinculado ao IFRS, onde tudo o que o SIBIFRS

vier a produzir seja hospedado.

A coordenadora Josiane, Campus Rio Grande, diz que entrará em contato com o

setor para verificar o antigo canal do Sistema. A bibliotecária Luana, comenta que o antigo

canal não era oficial, mas a coordenadora Josiane, pretende verificar se há a possibilidade

de incorporar o antigo canal ao canal oficial do IFRS. A bibliotecária Núbia, comenta que

pode ser criado um novo canal, pois não havia conteúdo no canal antigo. A bibliotecária

Luana concorda e prefere não resgatar o antigo canal. A coordenadora Josiane, concorda e

comenta que não deve-se excluir o antigo canal, pois os links no site do sistema

quebrariam. A bibliotecária Luana comenta que não, pois os links do site são do canal oficial

do IFRS e que precisamos de uma parte do canal do IFRS para o SIBIFRS. O bibliotecário

Filipe, sugere a bibliotecária Paula, para substituir a bibliotecária Roseli. O bibliotecário

Filipe comenta que o próximo passo é receber o parecer da DEXT para dar o OK para

começar e que a ideia inicial era iniciar as atividades em outubro de 2021, mas assim que

for aprovado o cronograma será modificado e que isso não acarretaria problemas para o
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relatório. A coordenadora Josiane, pergunta se foi colocado na proposta que o projeto é

aberto para todos os campi. O bibliotecário Filipe responde que sim, inclusive para a

comunidade externa. A bibliotecária Débora, Campus Porto Alegre, comenta que haverá

certificado para quem participar. A coordenadora Josiane, elogia o trabalho e comenta que

há a possibilidade de fechar parceria com a comunicação para fazer uma divulgação forte

do projeto e pede para que a avisem quando estiver ok. A bibliotecária Débora, comenta

que os bibliotecários do sistema que quiserem participar do projeto podem entrar em

contato. A bibliotecária Luana, sugere o compartilhamento do cronograma para o grupo. O

bibliotecário Filipe parabeniza todos que participaram do Minuto de Poesia do SIBIFRS.

Encaminhamento:

5.1. Solicitar para Ricardo Moro (comunicação) um espaço para o SIBIFRS dentro do

canal oficial do IFRS no Youtube.

6. Assuntos Gerais

Assunto tratado:

A coordenadora Josiane, faz a verificação dos faltantes e pergunta ao grupo

se concordam com a redução do número de pautas e formato virtual, já que está

funcionando bem, e propõe a próxima reunião do Sistema para a primeira quinzena de

dezembro.

A bibliotecária Núbia, Campus Feliz, reforça para o grupo a questão da quarentena

dos livros, que ainda não é o momento para retirar. O padrão é de quatorze dias, mas

alguns campi estão com sete dias. A bibliotecária Núbia, comenta que quem quiser fazer a

alteração no número de dias pode avisá-la, assim como a configuração da solicitação de

empréstimo. Ainda reforça que é importante manter o status de quarentena para os livros

devolvidos e manter os protocolos. A bibliotecária Núbia avisa que nos dias 4 e 5 de

novembro será feita uma atualização das bases de e-books e que isso pode deixar as
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bases instáveis. Pergunta ao grupo se alguém receberá visita do MEC na próxima semana.

A bibliotecária Bárbara, Campus Bento Gonçalves, comenta que no campus Bento haverá

em qualquer momento a partir do dia primeiro para o curso de Letras, mas não há data

específica. A bibliotecária Núbia pede para avisar caso haja a visita.

A bibliotecária Núbia, pergunta para o grupo se alguém tem interesse em fazer

treinamento do Sistema Pergamum a ser oferecido pelo próprio SIBIFRS aos colegas do

IFRS. As bibliotecárias: Bárbara, Natália, Débora, Luana, Aline, Paula e Rejane respondem

que sim, tem interesse. A bibliotecária Núbia afirma que haverá certificado e que ano que

vem o treinamento deverá ser oferecido também para os auxiliares.

A coordenadora Josiane, questiona se mais alguém possui um assunto geral para

tratar e se todos estão favoráveis à proposta de reunião na primeira quinzena de dezembro.

O grupo responde que sim. Não havendo mais assuntos a tratar, a coordenadora Josiane

agradece a participação de todos e encerra a reunião.

Encaminhamento:

Não houve encaminhamentos para a pauta.

PRÓXIMA REUNIÃO:

Propostas:

Terceira Reunião: Previsão para a primeira quinzena de dezembro de 2021.


