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1. Introdução 

• Objetivo: Converter o modelo teórico para avaliação de 
bibliotecas universitárias proposto por Lubisco (2011) em um 
instrumento para coleta de dados reais. 
 

• Como fazer: Definir o conteúdo dos bancos de dados com 
informações cadastrais (BIC), básicas (BIB) e gerenciais (BIG). 

 

• Papel do Estatístico: 

– Definir as variáveis que farão parte do banco de dados. 

– Construir matematicamente os indicadores. 

– Definir metodologia estatística para análise dos dados, 
quando necessário. 
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2. Instrumento para coleta de dados reais 

• Como coletar informações reais?  

  Através de instrumentos de levantamentos de dados: 
– Questionários; 

– Relatórios; 

– Etc.. 
 

• Proposta:  

 Construção de instrumento eletrônico (questionário) 
para preenchimento on-line, similar ao que o INEP utiliza 
para avaliação dos cursos de graduação. 
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2. Instrumento para coleta de dados reais 

2.1. Instrumento informatizado 
 

• O instrumento deve ser elaborado por pessoal da área de 
informática qualificado na construção de sistemas de 
informações. 

 

• Necessita o apoio de um centro de processamentos de 
dados (ou INEP ou CPD´s da IES) para sediar o sistema e 
armazenar as informações coletadas anualmente. 
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2. Instrumento para coleta de dados reais 

2.2. Instrumento piloto 
 

• O trabalho aqui apresentado foi construído em Planilha 
Excel para atender aos seguintes objetivos: 
 

1º) Construir o esboço de um questionário para preenchimento 
eletrônico; 

2º)  Ajudar na identificação das variáveis que farão parte do 
banco de dados; 

3º) Calcular as diversas medidas estatísticas constantes do 
modelo teórico; e 

4º) Construir o instrumento piloto para testar a viabilidade 
operacional do modelo teórico. 
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3. Conversão do modelo teórico em instrumento 

operacional 

Conceitos utilizados no modelo teórico: 

• Indicador: Características a serem investigadas em cada um dos 
quatro setores de avaliação da biblioteca: 
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Setor Indicador 

1. Administração 

1.1. Desenvolvimento institucional do ponto de vista do 
OC do sistema de bibliotecas. 
1.2. Pessoal. 
...................... 
1.7. Segurança e condições ambientais.  

2. Contexto acadêmico 
2.1. Usuário. 
2.2. Projeto pedagógico do curso/plano de ensino. 

3. Formação, desenvolvimento e 
processamento das coleções 

3.1 Seleção de material informacional. 
....................... 
3.2. Condições de acesso à coleção. 

4. Serviço de atenção ao usuário 4.1. Prestação de serviços. 



3. Conversão do modelo teórico em instrumento 

operacional (cont.) 

Conceitos utilizados no modelo teórico: 

• Padrão: Conjunto de características que a biblioteca deve apresen-
tar simultaneamente para receber nota para certo indicador 
definido no modelo. 
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Indicador Padrões para receber Nota 5 no Indicador  1.1 

1.1. Desenvolvimento institucional do ponto 
de vista do OC do sistema de bibliotecas. 

1) O OC depende organicamente da reitoria ou de uma pró-

reitoria (ou órgão equivalente) 

2) O OC está incluído no plano da IES, no qual baseia sua 

missão, e participa do processo de planejamento institucional.  

3) A instituição destina recursos específicos para o OC, ou seja, 

ele é uma unidade orçamentária da IES. 

4) O orçamento para o OC é determinado regimentalmente e 

representa um mínimo de 4 ou 5% do orçamento da IES (...), 

excluindo-se a folha de pagamento. 

5) O OC controla a receita prevista, a receita real e as despesas 

realizadas.  

6) O OC tem infraestrutura e estrutura para captar e questionar 

recursos externos (...) e oriundos da prestação de serviços à 

comunidade externa, que contribuem para o seu autofinan-

ciamento. 



3. Conversão do modelo teórico em instrumento 

operacional (cont.) 

Conceitos estatísticos: 

• Variável: Fenômeno mais simples que se quer investigar. 
  Ex.: Números de volumes existentes na biblioteca. 

• Indicador básico: Medidas estatísticas como média 
aritmética, índice, proporção, coeficiente, razão entre duas 
variáveis, etc. 

 Ex.: Número de volumes por aluno. 

• Nota do indicador: Média aritmética simples obtida a partir 
do atendimento de certos padrões. 

                     Ex.: Se o indicador 1.1 atendeu a todos  os padrões ( tabela 

anterior)  Nota 5. 

• Nota final: Média aritmética ponderada das notas dos 
indicadores definidos no modelo teórico. 
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3. Conversão do modelo teórico em instrumento 

operacional (cont.) 

Alguns exemplos de transformação do padrão em variável: 

a) Padrão   uma única variável: Exemplo Indicador 1.1. 
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Indicador Nota Para o Padrão 1 do Indicador 1.1 

1.1. Desenvolvimento 
institucional do ponto de 
vista do OC do sistema de 
bibliotecas. 

5 
1) O OC depende organicamente da reitoria ou de uma pró-reitoria (ou 

órgão equivalente). 

4 
1) O OC depende organicamente da reitoria ou de uma pró-reitoria (ou 

órgão equivalente). 

3 
1) O OC depende organicamente da reitoria ou de uma pró-reitoria (ou 

órgão equivalente). 

2 
1) OC depende organicamente da reitoria ou de uma pró-reitoria (ou 

órgão equivalente). 

1 
1) O OC depende organicamente de um setor técnico ou 

administrativo da IES. 

 Pergunta (ou variável ): O OC depende organicamente de qual 

instância administrativa dentro da IES? 
 (1) Reitoria  
 (2) Pró-reitoria ou órgão equivalente. 
 (3) Setor técnico ou administrativo da IES.  

Observação: O número entre 
parênteses é um código atribuí-
do à resposta. 
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c)  Padrão   mais de uma variável: Exemplo Indicador 1.3. 

Indicador Nota Para o Padrão 3 do Indicador  1.3 

1.3 Pessoal 

5 

3) O sistema de bibliotecas mantém uma proporção de pessoal segundo o número 

de usuários conforme segue:                                                                                                  

. 1 bibliotecário/400 a 500 alunos;                                                                                          

. 1 auxiliar de biblioteca até 500 alunos;                                                                                   

. 1 bibliotecário-chefe/setor do OC e das Bibliotecas Setoriais;                                                                

. 2 estagiários/bibliotecário para os serviços ao usuário (auxílio na localização de 

material, empréstimo, comutação bibliográfica) e apoio aos serviços técnicos (pré-

catalogação e catalogação cooperativa, reposição de  material nas estantes, 

etiquetagem).  

4 

3) O sistema de bibliotecas mantém uma proporção de pessoal segundo o número 

de  Usuários, conforme segue:                                                                                                

.  1 bibliotecário/500 a 750 alunos;                                                                                         

.  1 auxiliar de biblioteca/500 a 750 alunos;                                                                                

.  1 bibliotecário-chefe/setor do OC e das BBSS;                                                                                

.  2 estagiários/bibliotecário para os serviços ao usuário (auxílio na localização de 

material, empréstimo, comutação bibliográfica) e apoio aos serviços técnicos (pré-

catalogação e catalogação cooperativa, reposição de  material nas estantes, 

etiquetagem).  

3 

3) O sistema de bibliotecas mantém uma proporção de pessoal segundo o número 

de usuários conforme segue:                                                                                                  

.  1 bibliotecário/de 750 a 1000 alunos;                                                                                     

.  1 auxiliar de biblioteca/de 750 a 1000 alunos;                                                                            

.  1 bibliotecário-chefe/setor do OC e das BBSS;                                                                                

.  2 estagiários/bibliotecário para os serviços ao usuário (auxílio na localização de 

material, empréstimo interbibliotecário, comutação bibliográfica) e apoio aos serviços 

técnicos (pré-catalogação e catalogação cooperativa, reposição de material nas 

estantes, etiquetagem).  
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c)  Padrão   mais de uma variável: Exemplo Indicador 1.3 (continuação). 

Indicador Nota Para o Padrão 3 do Indicador  1.3 

1.3 Pessoal 
(continuação) 

2 

3) O sistema de bibliotecas mantém uma proporção de pessoal segundo o número 

de  usuários conforme segue:                                                                                                 

. 1 bibliotecário/mais de 1000 alunos;                                                                                       

. 1 auxiliar de biblioteca/mais de 1000 alunos;                                                                              

. 1 bibliotecário-chefe do OC e das BBSS, sem chefias intermediárias;                                                           

. 1 estagiário para auxiliar nos serviços aos usuários e nos serviços técnicos. 

1 

3) O sistema de bibliotecas mantém uma proporção de pessoal segundo o número 

de usuários conforme segue:                                                                                                  

.  1 bibliotecário/mais de 1000 alunos;                                                                                      

.  1 auxiliar de biblioteca/mais de 1000 alunos;                                                                             

.  1 bibliotecário-chefe do OC e das BBSS, sem chefias intermediárias;                                                          

.   Não conta com estagiários.  

• As características apresentadas no Padrão 3 foram transformadas em  
5 variáveis. 
 

 1ª) Variável (para o Padrão 3.1): Número de alunos por 

bibliotecário:  
 (1) 500 alunos ou menos.  
 (2) De 501 até 750 alunos.   
 (3) De 751 a 1000 alunos.  
 (4) 1001 alunos ou mais.  

Observação:  Esta variável é um indi-
cador básico: Número de alunos  divi-
dido pelo número de bibliotecários. 



De  20 a 22/06/21012 – Goiânia, GO II Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira 13 

 2ª) Variável (Padrão 3.2): Número de alunos por auxiliar de 

biblioteca:  
 (1) 500 alunos ou menos.  
 (2) De 501 até 750 alunos.   
 (3) De 751 a 1000 alunos.  
 (4) 1001 alunos ou mais.  
 
 

 3ª) Variável (Padrão 3.3): Número de bibliotecários-chefe por setor 
do OC e das Bibliotecas Setoriais e sua situação de chefia ou não do 
setor: 

 (1) 1 bibliotecário-chefe por setor do OC e das Bibliotecas Setoriais. 
 (2) 1 bibliotecário-chefe por setor do OC e das Bibliotecas Setoriais, 

sem chefias intermediárias.  
 

3. Conversão do modelo teórico em instrumento 

operacional (cont.) 
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 O Padrão 3.4 foi transformado em 5 variáveis. 
 
 4ª) Variável (Padrão 3.4.1): Número de estagiários por bibliotecário 

para serviços ao usuário (auxílio na localização de material, emprés-
timo, comutação bibliográfica): 

 (0) Não conta com estagiários.  
 (1) 1 estagiário. 
 (2) 2 estagiários. 
 
 

 5ª) Variável (Padrão 3.4.2): Número de estagiários por bibliotecário 
para apoio aos serviços técnicos (pré-catalogação e catalogação coope-
rativa, reposição de material nas estantes, etiquetagem).: 

 (0) Não conta com estagiários.  
 (1) 1 estagiário. 
 (2) 2 estagiários. 

3. Conversão do modelo teórico em instrumento 

operacional (cont.) 



4. Próximos passos 

• Concluir as críticas e sugestões do modelo teórico. 

 

• Inserir as alterações propostas no instrumento piloto. 

 

• Testar o instrumento piloto. 

 

• Avaliação final do instrumento piloto. 
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