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BIBLIOTECA EM NÚMEROS

CONHEÇA A BIBLIOTECA!

Veja abaixo, em números, os destaques do trabalho
desenvolvido em 2009.

Para aproveitar ao máximo todos
os serviços que o Sistema de
Bibliotecas da UFRGS oferece,
principalmente os da Biblioteca do
Instituto de Informática,
sugerimos a Visita Orientada.

Acervo total
Comparativo dos últimos
quatro anos

Categoria

24.941
24.309*

24.126

Empréstimos/renovações
por categoria de usuário
2008

Professores

72

68

1054

1027

378

356

Alunos de Educ. Básica e Profissional 9

6

Alunos de Graduação
Alunos de Pós-Graduação

22.755

Outros (inclui Técn.-Administ.)
TOTAL
2006

2007

2008

2009

48

51

1.561

1.508

2009

* Decréscimo do acervo devido
ao processo de desfazimento
de obras em cópias
reprográficas ou obsoletas.

2006

2007

2008

2009

130.450

130.930

114.309

121.081

284

160

73

297

*

6

23

25

Orientação/normalização
de trabalhos técnico-científicos
Visita orientada
Comutação bibliográfica
Processamento técnico**

21

82

58

35

1.383

1.036

1.224

1.114

* Serviço inexistente neste ano.
** Inclusão de registros bibliográficos na base de dados e preparo dos documentos
para empréstimo.

Doações/compras de material bibliográfico
(Em R$) *
Origem

2008

2009

9.159,74

18.668,32

27.284,06

29.771,89

Doação CNPQ

2.973,01

5.869,69

Compra Biblioteca Central

6.957,48

41.052,82

Doação do INF
Doação outros (SBC,
projetos diversos)

o acervo e seus diferentes tipos
de documentos;
as políticas de circulação de
documentos;
os serviços e funcionamento da
Biblioteca;
a utilização do catálogo eletrônico,
os recursos do Portal CAPES, etc.
O agendamento pode ser feito
por e-mail – biblio@inf.ufrgs.br –
ou no balcão de empréstimo.
Aproveite!!!

Serviços prestados ao usuários

Consultas e empréstimos

Nesta oportunidade um bibliotecário
acompanhará o aluno ou um grupo
e apresentará:

* Observa-se um acréscimo significativo no valor doado pelo Instituto de
Informática, porém o grande incremento nas aquisições veio através de
compra de itens pela Biblioteca Central para complementar a
bibliografia recomendada em cada disciplina de gradução.

NOVA EDIÇÃO
A “Série livros
didáticos informática
UFRGS” número 11
chega na 4ª edição. O
livro “Sistemas
operacionais” apresenta capítulo
inédito sobre virtualização.
A biblioteca disponibiliza,
inicialmente, sete exemplares,
sendo um para consulta local.

TCCS

JÁ ESTÃO NO

LUME

O repositório digital da UFRGS,
LUME – http://www.lume.ufrgs.br/
– já disponibiliza na íntegra os
trabalhos de conclusão da
graduação defendidos e aprovados
na Universidade a partir de 2009/2.
Confira!
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Henrique Costa – assistente em administração

