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“Tudo que não circula sufoca e morre  

 e o conhecimento avança nesse processo.” 

 

Fernando Pessoa.  



 

RESUMO 

O Trabalho de Conclusão de Curso denominado “A Biblioteca Universitária na Licenciatura 

Em Química: Seu Papel na Formação De Profissionais Especializados” visa verificar a 

relação entre a formação de Licenciados em Química e a aprendizagem que ocorre com o 

apoio da biblioteca universitária. Desse modo, esta pesquisa buscou estabelecer a importância 

do bibliotecário como disseminador do conhecimento, na formação universitária dos alunos 

do curso superior em química, que serão futuros professores. E para reforçar o objetivo geral, 

foram instituídos os específicos, a saber: identificar como acontece a mediação da informação 

em unidades acadêmicas voltadas para o ensino superior em Química; separar o processo de 

constituição do conhecimento, desenvolvido para os usuários com atividades de estudo e, ao 

mesmo tempo, com necessidades informacionais aplicadas no nível superior em Química; 

correlacionar a disseminação da informação e a construção do conhecimento na formação 

superior e cultural da comunidade universitária envolvida. Nesse trabalho a pesquisa é 

aplicada, de natureza experimental e descritiva com abordagens exploratórias, constituindo-se 

em um estudo de caso nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe – IFS. De modo que, os resultados das entrevistas realizadas com os 

bibliotecários, com os agentes administrativos e com os alunos, mostraram a necessidade de 

mais profissionais especializados, assim como de ações culturais a serem desenvolvidas nesse 

estabelecimento.  

 

Palavras-chave: Biblioteca Universitária. Biblioteca Setorial de Química. Ensino Superior de 

Química.      



 

ABSTRACT 

This monograph work, called "The University Library in BSc in Chemistry: Specialized 

Professional Formation" aims to investigate the relationship between Chemistry teacher 

training and learning that takes place with the support of the university library. Thus, this 

study sought to establish the importance of the librarian as a disseminator of knowledge in the 

education of college students in chemistry, who will be future teachers. And to reinforce the 

overall objective, specific were established, namely: identify as in the information mediation 

aimed academic units for higher education in Chemistry; separating the process of 

constitution of knowledge, developed for users with study activities and at the same time, 

information needs to applied at the top level in Chemistry; correlate the dissemination of 

information and knowledge building at the top and cultural training of the university 

community involved. In this work the research is applied, experimental and descriptive with 

exploratory approaches, thus becoming a case study in the premises of the Federal Institute of 

Education, Science and Technology Sergipe - IFS. So, the results of interviews with 

librarians, with the administrative staff and students, showed the need for more specialized 

professionals, as well as cultural activities to be undertaken at this property. 

 

Keywords: University Library. Chemistry Sector library. Higher education in Chemistry. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Biblioteca Universitária é uma unidade de informação cuja prioridade é a 

disseminação de informação científica e tecnológica, que leva aos alunos o conhecimento de 

diversas áreas. Diante disso, as pesquisas vêm avançando a fim de proporcionar qualidade aos 

serviços prestados nesses setores onde muitos estudiosos convergem para o desenvolvimento 

da área, a exemplo de Nídia Lubisco, Barbara Leitão, Marivaldina Santos entre outros. 

A Biblioteca Universitária possui funções de mediação pedagógica 

compreendidas em relação à leitura, e o incentivo que leva a formação de hábitos, gostos, 

preferências, habilidades e competências leitoras. No ensino superior, essa organização deve 

também incentivar a pesquisa e o trabalho intelectual dos estudantes no desenvolvimento das 

pesquisas científicas que se adequarão aos meios no desempenho de suas funções sociais e 

culturais.  

Atualmente, algumas Bibliotecas Universitárias têm criado subdivisões, setores ou 

unidades direcionadas ou específicas a cada área de ensino. Por exemplo, Biblioteca de 

Informática, Biblioteca de Botânica, Biblioteca de Letras, Biblioteca de Química, dentre 

outras. Na literatura sobre o ensino superior, as bibliotecas aparecem como organizações que 

visam a ampliação dos conhecimentos, na relação ensino-pesquisa-extensão. De modo que, as 

instalações dessas unidades por área de conhecimentos dentro das universidades tanto na 

esfera pública ou privada auxiliam aos seus usuários habilitados, a obterem as informações 

sobre suas pesquisas de forma mais fácil, mais específica e mais avançada (EMMANUELLI, 

2009).  

Seguindo esses preceitos, entende-se que nem todas as unidades de informação 

voltadas para a educação superior possuem subdivisões de bibliotecas em suas instalações 

físicas ou sistema de bibliotecas. Algumas só possuem uma biblioteca central, cujo arranjo 

abrange todas as áreas de ensino sem setorizar. Com isso, percebe-se uma gestão mais 

simplificada, em virtude da falta ou ausência de profissionais especializados, que pode 

prejudicar o desenvolvimento de atendimento especializado por área do conhecimento 

(PEIXOTO et al., 2015). 

A partir do exposto, os cursos de Biblioteconomia e Documentação tem buscado 

formar profissionais gabaritados a fim de que possam atuar nas Bibliotecas Universitárias, 

sobretudo naquelas que possuem sistemas de bibliotecas. Uma vez que, essas organizações 
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devem acompanhar os avanços tecnológicos e manter os serviços sempre atualizados e 

renovados, também é normal que venha a preocupação com a setorização dos acervos. 

Segundo Lubisco (2011, p. 13) essa busca por qualidade nos serviços das 

bibliotecas em instituições de nível superior “veem-se diante da exigência de assumirem 

novas competências impostas pela Sociedade do Conhecimento”, competências estas que 

exigem um novo perfil de profissionais com capacidade e atitudes para administrarem todas 

as transformações tecnológicas para que estas unidades estejam inseridas no novo perfil do 

profissional da ciência da informação. 

Aliada ao exposto, Marivaldina Santos (2012, p.9) complementa que “Na 

sociedade contemporânea o conhecimento passa a ser um recurso estratégico nas instituições 

e a biblioteca acadêmica se organiza visando a geração, disseminação e uso da informação”, o 

que se faz necessário a capacitação ou formação contínua do bibliotecário, na área específica 

do setor no qual ele irá atuar. Desse modo, esse profissional deverá, além de seus 

conhecimentos em Biblioteconomia, Documentação e Informação, adquiridos durante a sua 

graduação, obter conhecimentos na (s) área (s) da unidade onde irá trabalhar.  

Por exemplo, se a biblioteca for de Medicina, o bibliotecário precisará buscar 

conhecimentos sobre os principais autores nessa área, as obras mais procuradas, a fim de 

auxiliar aos usuários que frequentam essa unidade (AMARAL; BRITO; CALABREZ, 2013).  

Com isso, Alcântara e Bernardino (2012, p. 2) compreendem que a Biblioteca 

Universitária busca “atender às necessidades de um grupo social ou da sociedade em geral, 

através da administração do seu patrimônio informacional e do exercício de uma função 

educativa, ao orientar os usuários na utilização da informação”. Necessidade esta que envolve 

autores de um grupo social e desse modo e em complemento ao exposto pela linha de 

pensamento dos autores acima, trata-se de um ambiente importante para a vida acadêmica e 

social dos seus usuários, uma vez que gera promove o conhecimento e produção científica nas 

mais variadas áreas contribuindo para o capital intelectual de toda a comunidade acadêmica 

em que está inserida. 

Assim, os autores acima citados, complementam que além dos papeis de ensino, 

pesquisa e extensão, o novo paradigma da sociedade atual traz as bibliotecas um novo papel, 

acrescentando ainda que podem ser destacadas as seguintes atribuições a estas unidades:  

• Selecionar, tratar e armazenar tanto publicações impressas quanto outros 

tipos de materiais; 
• Disponibilizar acesso e busca à informação por meios eletrônicos e digitais, 

de forma remota e segura; 

• Criar novos formatos de disseminação da informação;  
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• Treinar seus usuários para o uso das novas tecnologias;  

• Manter constante atualização na identificação de novas tecnologias 

necessárias à melhoria dos serviços prestados e às necessidades dos usuários, 
entre outros (ALCÂNTARA e BERNARDINO, 2012, p. 2). 

Nesse contexto, o tema de estudo dessa pesquisa se compõe da Biblioteca 

Universitária, enquanto unidade de informação, com suas leis e diretrizes de implantação, de 

âmbito nacional, cuja finalidade é a qualidade nos serviços prestados a fim de efetivar-se 

como ambiente de formação para o leitor no desenvolvimento de sua competência 

informacional e que contribua com o aperfeiçoamento sociocultural. O subtema é a Biblioteca 

Setorial, que vai organizar seu acervo e serviços de modo a priorizar uma área do 

conhecimento e os usuários que a estão estudando ou pesquisando. 

Compete à Biblioteca Universitária lidar com as demandas e atender as 

necessidades dos estudantes, no ensino, nas pesquisas e extensão, mas, sobretudo atuar no 

contexto do projeto-pedagógico de cada curso instituído e regulamentado na instituição onde 

opera, por meio do trabalho conjunto com o professor e a gestão dessa instituição. 

 Faz-se necessário seguir o crescimento da Biblioteca Universitária, e suas 

unidades setoriais, incentivada por ações dos projetos ampliados pelas organizações atreladas 

à educação que sugerem padrões de qualidade na educação, por meio da criação de produtos, 

serviços e recursos, incluindo tecnologias, que permitam viabilizar essa qualidade na 

educação superior no Brasil. Nesse contexto, escolheu-se a Biblioteca Universitária de 

Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, localizado 

em Aracaju- SE. 

Apesar de todo a extensão do seu trabalho desenvolvido a favor do conhecimento, 

sua importância não é claramente percebida pelos alunos e professores, que consideram a 

formação especializada apenas aquela que é desenvolvida dentro da estrutura laboratorial. 

Porém, a pesquisa especializada em áreas do conhecimento como a Química, que necessita de 

referenciais teóricos das ciências exatas e biológicas, assim como em outras formações 

superiores em ciências aplicadas, requer a mediação da leitura, a disseminação da informação 

e a construção do conhecimento com metodologia mais apropriada para a área do 

conhecimento.  

Além de possuírem fontes de informação diferenciadas, as próprias estratégias de 

pesquisa são diferentes de outras áreas do conhecimento, que também necessitam de  serviços 

especializados, na situação da formação acadêmica e na determinação das estratégias 

apropriadas de intermédio para atuação do bibliotecário. Assim, o problema de pesquisa é: 
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Qual a contribuição da Biblioteca Universitária Setorial na formação de futuros licenciados 

em Química? 

O objetivo Geral dessa pesquisa foi estabelecer a importância do bibliotecário 

como disseminador do conhecimento, na formação universitária dos alunos do curso superior 

em Química.  

Os objetivos específicos são:  

 Identificar como acontece a mediação da informação em unidades 

acadêmicas voltadas para o ensino superior em Química;  

 Observar o processo de construção do conhecimento, desenvolvido para os 

usuários com atividades de estudo e, ao mesmo tempo, com necessidades 

informacionais aplicadas no nível superior em Química; 

 Relacionar a disseminação da informação e a construção do conhecimento 

na formação superior e cultural da comunidade universitária envolvida.  

A estrutura física da unidade de informação selecionada para observação, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS/SE), para esta pesquisa 

contempla as obras especializadas em Química, necessárias para a formação sociocultural dos 

usuários e busca atender as necessidades informacionais deles. De modo que, para se atingir 

as finalidades de uma biblioteca setorial, tem de ser organizada e se integrar aos objetivos da 

formação da Licenciatura em Química. Desse modo, a equipe de professores e a coordenação 

do curso de Química cumprem com o papel de construção da identificação das necessidades 

informacionais dos graduandos e pesquisadores em Química, por meio das ementas 

disciplinares. 

Também gostaríamos de observar se os bibliotecários conseguem atender de 

forma adequada aos usuários, desenvolvendo com qualidade suas pesquisas, os serviços de 

mediação da leitura, desenvolvimento da competência informacional e a formação dos leitores 

do ensino superior. Porém, eles dependem dos docentes para o direcionamento do aluno à 

unidade de informação, a biblioteca.  

Quanto à disseminação da informação pela equipe da Biblioteca Universitária, à 

problemática deve aprofundar o conhecimento do usuário do curso de Química, para 

determinar as relações construídas a partir do conhecimento empírico; analisar o 

desenvolvimento dos usuários no que diz respeito ao ensino superior a competência 

informacional e analisar o trabalho de formação de leitores. 
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A metodologia desenvolvida para atender aos objetivos expostos nesse estudo foi 

de natureza aplicada, descritiva na medida em que “descreve as características de determinada 

população ou fenômeno estabelecido”. (PRODANOV ; FREITAS, 2013, p. 52) e objetivos 

exploratórios “por auxiliar na identificação do problema, e na sua possível solução” (GIL, 

2010, p. 45). Houve necessidade de se criar alguns dados por meio de sondagem de campo, 

tendo vista a pouca literatura especializada que contemple o problema pesquisado.  

Na caracterização, a pesquisa foi de campo, pois permitiu estabelecer conceitos a 

partir de observações diretas e/ou indiretas, através de instrumentos de coletas de dados. No 

tratamento dos dados, a pesquisa possuiu uma abordagem qualitativa e quantitativa, uma vez 

que, se utilizou a análise de teóricos e as respostas de questionários, cujos resultados foram 

calculados em números e porcentagens (BATISTA, 2014).  

A monografia que resultou da pesquisa encontra-se estruturada em cinco seções, a 

saber: a primeira é a introdução, que trata sobre o objeto de estudo, o problema, os objetivos e 

a justificativa da pesquisa; a segunda é o referencial teórico, que trata do tema da biblioteca 

universitária e do estudo em química abordado na visão dos autores que falam sobre o 

assunto; a terceira é a metodologia utilizada no desenvolvimento desse trabalho; a quarta 

contém os resultados e as comparações das discussões dos autores pesquisados com os dados 

coletados na Biblioteca de Química do IFS; e a quinta tem as considerações finais que faz um 

resumo geral do que foi trabalhado nessa pesquisa, além de sugestões. 

A linha de pesquisa adotada é a de “Informação e Sociedade”, conforme a 

descrição presente no Manual de TCC II do Departamento de Ciência da Informação da UFS, 

pois serão contemplados no estudo da unidade de informação que é o objeto da pesquisa o 

“comportamento informacional” e a necessidade informacional dos discentes e docentes da 

Licenciatura em Química, assim como a “mediação da informação e da leitura na unidade de 

informação estudada, em seus aspectos teóricos e práticos”.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As universidades e demais instituições de ensino superior, a fim de promoverem 

um ensino de qualidade que proporcione a aprendizagem dos seus alunos, instituíram, em 

suas estruturas físicas, departamentos e unidades organizacionais que apoiassem as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. De modo que, as Bibliotecas Universitárias servem a esse 

propósito, enquanto fonte de conhecimento. Esse será o conteúdo exposto neste capítulo, cujo 

principal objetivo é mostrar a história das bibliotecas de nível superior brasileiras, a 

descentralização dessas organizações e posterior subdivisão, além do papel do bibliotecário 

para esses setores. 

A Biblioteca Universitária tem um papel fundamental na carreira acadêmica, 

sobretudo como fonte de conhecimento para os alunos através de informações aos diversos 

cursos de formação acadêmica, em especial o Curso de Química. Essas premissas podem ser 

reforçadas nas falas de Silveira (2014, p. 96): 

As bibliotecas universitárias são importantes produtoras de conhecimento 
científico, exercendo um papel fundamental no processo de ensino, pesquisa 

e extensão, o conhecido tripé do Ensino Superior no Brasil. É na 

universidade que se percebe com mais clareza a produção do conhecimento 
científico e como este é influenciado pelo uso das tecnologias. 

Preparar o licenciado para desenvolver suas práticas pedagógicas com uma ação 

investigadora através de pesquisas e projetos de extensão e estimulá-lo a compreender os 

contextos sociais, políticos e institucionais na configuração das práticas escolares é o objetivo 

dos cursos em licenciatura. Porém, a formação dos licenciados também tem relação com a 

ideia que os mesmos fazem sobre sua atividade docente, de modo que, em suas graduações, os 

estudantes necessitam buscar conhecimentos para suas atividades e para suas futuras atuações, 

conforme pontua Maldaner: 

Não é muito simples convencer os professores de que eles também são, ou 
podem vir a se tornar, pesquisadores em ação. Toda a formação acadêmica 

foi calcada na dicotomia ensino/pesquisa. Há a cultura universitária, segundo 

a qual, o ensino atrapalha a pesquisa dos docentes, exigido a interrupção de 

um trabalho mais nobre e mais valorizado para dar aulas nos cursos de 
graduação, pós-graduação, e que está presente, muitas vezes de forma tácita, 

nas crenças dos professores (MALDANER, 2006, p. 242). 

Maldaner confronta assim questões relativas a interdisciplinaridade, onde a 

pesquisa leva a reflexão e amplia os horizontes além da sala de aula, complementando o 
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ensino, os questionamentos a qual incentiva à reflexão voltada para o desenvolvimento da 

pesquisa educacional e ao trabalho de equipe. Abordagem que para  os professores de 

Química deve estar presente como ferramenta de integração ensino fundamental, médio, e 

profissionalizante, que tenham uma dimensão interdisciplinar e uma formação científica que 

os incentive à reflexão, ao desenvolvimento da pesquisa educacional e ao trabalho de equipe, 

desenvolvendo iniciativas para atualização continua de seus conhecimentos integrados às 

mudanças educacionais e tecnológicas presentes na sociedade do conhecimento e que provoca 

mudanças circunstanciais nas bibliotecas especializadas nessa área. 

Desse modo, os estudantes durante suas pesquisas acadêmicas passam a 

frequentar as bibliotecas das instituições onde integram a grade curricular dos cursos como 

uma extensão da sala de aula, de onde decorre sua importância na medida em que direcionam 

os seus trabalhos para “estimular o hábito de estudos nos universitários, prover documentos e 

fontes de consulta com a finalidade de atender às necessidades do estudante e do professor, no 

que diz respeito ao desenvolvimento do seu plano de estudo” (BARROS, et. al, 2014, p. 2). 

Isso ocorre porque o ambiente das universidades adota a responsabilidade para 

transmitir e construir o saber teórico e cientifico que auxiliam na formação de indivíduos 

críticos e reflexivos o que remete a essas unidades.  

A importância dessas organizações como fontes de conhecimentos se justifica 

principalmente por orientar os seus usuários apoiando os programas de ensino para os 

acadêmicos e os docentes durantes suas pesquisas, além de tratar as obras, a função 

primordial de centros que disponibilizam a informação de forma satisfatória aos seus usuários 

(SANTOS; ALVARENGA; SOUZA, 2013).  

Com isso, percebe-se a pesquisa é importante para o desenvolvimento crítico da 

humanidade e o ambiente acadêmico percorre um trajeto de desenvolvimento crítico que 

eleva o nível do conhecimento de todos que dele participam, pois é um ambiente que convida 

ao estudo e ao diálogo.  

Nesse percurso se faz necessário que a pesquisa seja incentivada na comunidade 

acadêmica como parte da rotina no ambiente universitário, dominando a produção de ideias, a 

criatividade, o conhecimento de maneira que a pesquisa científica seja concebida “como um 

processo, termo que significa dinâmico, mutante e evolutivo. [...] são gerados novos 

conhecimentos, os quais, por sua vez, produzem novas ideias e perguntas para pesquisar. É 

assim como evoluem as ciências e a tecnologia”. (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2010, p. 

XXIV). 
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Portanto, a relação das ideias com a criatividade e o conhecimento atreladas ao 

tempo e ao espaço orienta para o futuro, necessitando por isso de informações imediatas e 

precisas alcançadas, sobretudo com as tecnologias (MACHADO, 2009, p. 18). São os centros 

de informação que direcionam as informações de acordo com as necessidades dos seus 

usuários corroborando para instruir os seus usuários a utilizarem os seus recursos 

informacionais. 

2.1 As bibliotecas de ensino superior: conceito e história 

 

As bibliotecas são instituições milenares que se desenvolveram em paralelo com 

as transformações sociais da humanidade, assim as Bibliotecas Universitárias tiveram sua 

origem na idade média e permeiam entre o século X a XII junto as primeiras universidades 

subsidiadas pelos acervos do clero como as Universidades de Bolonha na Itália e Sorbonne 

em Paris. Somente a partir do século XV, com a descoberta da imprensa por Gutemberg, as 

bibliotecas foram sendo reconhecidas como instituições do conhecimento em função da 

explosão bibliográfica, das obras dispostas em seus acervos o que ampliou a sua 

popularização (COSTA, 2008; FERREIRA, 1980; LEITÃO, 2005; SANTOS 2012,).  

Dessa forma, o seu conceito está atrelado a sua função como unidade de 

informação que promove apoio ao ensino, pesquisa e extensão universitária a qual permite aos 

seus usuários acesso às informações de maneira que possam ser utilizadas e transformadas em 

conhecimento. Desta maneira, para Marivaldina Santos (2012, p. 1):  

[...] a biblioteca universitária implanta-se como gestora do conhecimento e 

disseminadora da formação que visa realizar atendimentos específicos 

apoiando às atividades de ensino, pesquisa e extensão, dando ênfase ao 
desenvolvimento da ciência, educação e cultura. 

Contudo, face as transformações tecnológicas contemporâneas, novos paradigmas 

modificaram os planos de ações e atendimentos promovidos pelas bibliotecas universitárias 

que passaram a atuar como “um servidor de conhecimentos, que provê serviços e produtos, 

isto é, a criação, preservação, transmissão ou aplicação de conhecimentos sob qualquer forma 

solicitada. (CUNHA, 2000, p. 75). Dessa maneira, pode se identificar que a biblioteca 

universitária vem atender e contribuir com a missão instituída pela universidade, conforme 

pontuam Nunes e Carvalho (2016, p. 179), 

As bibliotecas universitárias são instituições de ensino superior e estão 

voltadas para atender as necessidades de todos os membros da comunidade 

acadêmica da qual fazem parte, mas num processo dinâmico, onde cada uma 



21 
 

de suas atividades não é desenvolvida de maneira estática e mecânica, mas 

com o intuito de agir interativamente para ampliar o acesso à informação e 

contribuir para a missão da universidade. 

 

As autoras citadas compreendem a importância da atribuição da biblioteca como 

fonte de informação onde direcionam os fundamentos da pesquisa e do conhecimento em um 

fluxo contínuo de produção científica como característica fundamental para o 

desenvolvimento da ciência no contexto universitário atual. Nunes e Carvalho identificam 

também de maneira clara, a questão da durabilidade do seu serviço no sentido em que lhe 

atribuem “à função da universidade na sociedade como agente catalizador e difusor do 

conhecimento científico advindo das contribuições dos pesquisadores, docentes e discentes”. 

(NUNES; CARVALHO, 2016, p.174) 

Dessa maneira, o processo de desenvolvimento das bibliotecas universitárias está 

inserido nos passos em que a história das bibliotecas brasileiras de ensino superior se 

desenrolou, por estarem diretamente relacionadas à educação brasileira. Sendo a história da 

primeira biblioteca brasileira universitária, assim como, a da primeira universidade oficial 

brasileira, confusa. Tivemos vários cursos universitários no Brasil iniciando pela Faculdade 

de Medicina do Terreiro de Jesus, na Bahia. Porém, as bibliotecas forma organizadas sem as 

condições e características de uma Biblioteca Universitária até meados do século XX. Uma 

vez que a primeira biblioteca universitária brasileira foi criada em 1947, em São Paulo - 

Biblioteca Central da Universidade de São Paulo (REIS, 2008).  

Há relatos históricos de que, após a abertura de inúmeras faculdades e institutos 

no Brasil, a primeira universidade brasileira fora fundada em 19 de dezembro de 1912, no 

Paraná com os cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia; Medicina e Cirurgia; 

Comércio; Odontologia; Farmácia e Obstetrícia, porém nessas instituições os acervos 

existentes eram restritos aos docentes (PORTAL UFPR, 2016).  

Marivaldina Santos, (2012, p.5) registra em sua obra que, após a abertura da 

Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, os primeiros estabelecimentos de ensino superior 

se firmaram em Salvador e Rio de Janeiro, sendo nessa última cidade fundada a primeira 

universidade de caráter oficial brasileira, em 1920, seguida das cidades de Minas Gerais, São 

Paulo, Bahia e Pernambuco.  

Com isso percebe-se divergência nas datas de fundação da primeira universidade 

brasileira e consequente divergência na data da fundação da primeira biblioteca de nível 

superior. Um fator importante é que no Rio de Janeiro, no período de 1911 já existia o curso 
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de Biblioteconomia, considerado na época o segundo curso da América Latina e ficava sob 

direção da Biblioteca Nacional, fundada em 1810 (REIS, 2008). 

Após o esclarecimento dessas confusões nas datas, o dado relevante é que ao vir 

para o Brasil, as bibliotecas foram crescendo, e adquirindo alguns modelos de organização e 

de administração, os quais determinaram suas finalidades. De forma que a existência dessas 

organizações foi importante para o reconhecimento dos cursos de nível superior. Para Reis, 

Em 1963, o Conselho Federal de Educação recomenda a existência de 

bibliotecas, como requisitos para reconhecimento de cursos superiores. Em 

1968, surge a Lei da Reforma Universitária (Lei nº 5.540/68) que propõe o 
modelo de biblioteca central para eliminar a duplicidade de meios para fins 

idênticos e racionalizar sua organização com a plena utilização de recursos 

materiais e humanos (2008, p. 61).  

Com os progressos decorrentes do avanço tecnológico de informação 

característico da década de 1980, Cunha (2010) publica artigo com o objetivo de analisar os 

principais tópicos e impactos referente as mudanças nas Bibliotecas Universitárias brasileiras 

em 2010, já caracterizando um novo modelo de centralização onde estas unidades deixaram 

de operar em um sistema descentralizado. De modo que, a partir dessa data vê-se uma 

biblioteca central operando com as divisões ou setores dessas unidades por áreas especificas 

de conhecimentos, uma vez que, houve nesse período a criação de diversos cursos de ensino. 

Processo este, que tendo a globalização e os avanços tecnológicos avançando de maneira 

acelerada, sobretudo, da tecnologia da informação, as bibliotecas tiveram de se adaptarem às 

mudanças que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, surgem então, as bibliotecas 

digitais (CUNHA, 2000, p. 75).  

O autor prossegue complementando que, partir do ano 2000, as prenuncias já 

determinavam as mudanças sofridas pelas Bibliotecas Universitárias brasileiras de ordem 

estruturais abrangendo o atendimento o qual contaria com a terceirização dos serviços 

oferecidos dentre outros), se expandindo para questões econômicas e administrativas que 

ampliaria a sua atuação de produtos e serviços on-line, suporte para programas, atendimento 

ao público.  

Desta maneira, na visão deste teórico, as principais mudanças ocorridas nos 

segmentos bibliotecários dizem respeito aos principais cursos operados no mercado da época: 

Observa-se, por exemplo, o domínio crescente das áreas de ciência, 

tecnologia e medicina nas pesquisas universitárias. Essas áreas possuem o 

conhecimento que o mercado valoriza e, além disso, tradicionalmente, suas 
ligações com a indústria são marcantes. Por outro lado, aquelas áreas e 

serviços, mais, distantes do mercado - entre elas as humanidades, as ciências 

sociais e, aí, incluídas também as bibliotecas - ficam, naturalmente, em 
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desvantagem. Para os vencedores vão os maiores fundos, prestígio e 

autonomia relativa dentro das IES (CUNHA, 2000, p. 72). 

Dez anos após a publicação de Cunha (2000), pode-se perceber nas falas de 

Angela Silva (2010) que as mudanças ainda acontecem dentro das bibliotecas, porém de 

forma tímida. Segundo essa autora, atualmente a demanda de profissionais especializados 

para atuarem nessas unidades ainda é insignificante, isso decorre do modelo pragmático, que 

defendia o uso da técnica. Para ela, tal modelo foi responsável pela quase inexistência de 

intelectuais entre os profissionais de Biblioteconomia, cuja predominância era de técnicos 

com pouco senso crítico.  

Contudo, Silva (2010, p. 20), ainda atenta que na perspectiva das práticas 

bibliotecárias nas universidades federais “Ocorreu assimilação dos princípios gerenciais [...] 

com a manutenção das atividades com número reduzido de funcionários, novos serviços 

informacionais e, principalmente, as exigências dos processos avaliativos do MEC.” Os 

argumentos de Silva conduzem para o cenário atual da competência informacional e dos 

novos paradigmas que todos os segmentos da sociedade passaram e enfrentar para enfrentar as 

novas mudanças e adaptarem os seus serviços a sociedade. Significa dizer que as bibliotecas 

mudaram os seus suportes, substituíram os seus processos de trabalhos e se adaptaram para a 

sociedade do conhecimento e da tecnológica da informação e comunicação. 

Estas mudanças surgiram com o advento das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), onde as bibliotecas de ensino superior (estaduais, federais e particulares) 

têm ampliado suas funções e objetivos e passaram a trabalhar não apenas com obras 

impressas, mas com representações digitais. Uma vez que, a nova era é a digital e os seus 

usuários, em sua maioria são nativos dessa era e estão acostumados a operarem com uma 

grande quantidade de informações a um pequeno espaço de tempo através de meios 

eletrônicos, digitais e virtuais.  

Desse modo, as bibliotecas universitárias passaram a suprir as necessidades, por 

informação, de usuários de cursos presenciais e cursos à distância (CUNHA, 2000).  

A Biblioteca Universitária do novo milênio assume o papel de fornecer serviços 

de informação compatíveis com as necessidades de cada usuário. Desse modo, a preocupação 

dessas organizações não está apenas na conservação das obras, mas nas informações que os 

usuários precisam para avançarem em suas pesquisas, assim como, no modo que essas 

informações chegarão a eles (AMARAL; BRITO; CALABREZ, 2013).  

Quando um aluno adentra as bibliotecas, ele tem um propósito em mente, que na 

maioria das vezes se relaciona à busca por informações a partir dos acervos, a fim de 
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concluírem suas pesquisas, realizarem as atividades solicitadas pelos professores, acesso à 

internet livre, dentre outras. Desse modo, para cada uma das necessidades dos alunos, a 

biblioteca através de seus funcionários busca preencher quaisquer lacunas que por ventura 

vierem a surgirem, buscam atender a cada aluno em suas especificidades (SANTOS; 

ALVARENGA; SOUZA, 2013). 

Sempre a informação continua sendo fonte de aprendizagem, de conhecimento e 

de poder, porque independente da área a que se procure compreender, há de convir que a 

informação mudou de suporte mas, continua intrínseca de valores que gerenciada de tal forma 

que agregue valor leva ao conhecimento. No campo acadêmico, os bibliotecários necessitam 

se inserir e interagir no cotidiano da comunidade universitária, uma vez que, o mercado tem 

exigido profissionais atualizados, sendo por isso crescente a demanda de alunos querendo se 

atualizar. Desse modo, as bibliotecas e os profissionais que nelas atuam devem trabalhar com 

pessoas atualizadas, questionadoras, e que sejam plenamente envolvidas com o campo 

científico (SILVA, 2010). Dessa forma: 

[...] verifica-se como direito de o estudante ter acesso imediato a bibliografia 
básica indicada pelo professor no plano de ensino da disciplina, na sua área 

de formação. Por isso, uma das funções da biblioteca [...] é atender seus 

usuários tendo sempre como diretriz o acervo necessário e adequado aos 

cursos oferecidos pela instituição da qual faz parte, em consonância com o 
indicado nos projetos pedagógicos (MACHADO, 2009, p. 18). 

Nas falas dos autores Santos, Alvarenga e Souza (2013) cada setor e cada 

funcionário que compõe uma biblioteca precisam que o trabalho seja realizado em conjunto. 

Uma vez que, são setores interligados entre si, por isso a necessidade de harmonia e 

interdisciplinaridade. No entanto, de acordo com eles, tanto os setores quanto os funcionários 

na maioria das bibliotecas públicas de nível superior trabalham de forma individualizada. 

Sendo esse um dos problemas dessas bibliotecas. De acordo com esses autores: 

Não basta se especializar em uma única área [...] temos que nos capacitar 
para conhecer de tudo um pouco (nos atualizarmos constantemente) e 

especificamente dentro de nossa área de atuação. A especialização não deve 

ser “fechada”, se faz necessário aprender a discernir e trabalhar 

epistemologicamente as teorias que definem o corpo das disciplinas. 
Entender esse aspecto como um estudo crítico da teoria do conhecimento, 

nos posiciona abertos a outras áreas do conhecimento e nos qualifica para 

uma melhor abstração desse próprio saber. Quem se dispõe a pesquisar deve 
ter em mente que na ciência nada é definitivo e que não se deve ter a 

pretensão da autossuficiência; afinal o saber está em constante mudança 

(SANTOS; ALVARENGA; SOUZA, 2013, p. 4). 

Sendo assim, os bibliotecários e demais funcionários que trabalham dentro dessas 

unidades de informação precisam acompanhar as novas publicações dos autores através dos 
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recursos das TIC, que possibilita acesso às bases de dados nacionais e internacionais. Além 

das TIC, esses profissionais necessitam passar por capacitações frequentes, uma vez que, a 

interdisciplinaridade faz parte de suas finalidades na atuação de seus trabalhos (SANTOS; 

ALVARENGA; SOUZA, 2013). 

A seguir, no próximo tópico serão trabalhadas informações sobre o curso de 

Química no nível superior e sua relação com as Bibliotecas Universitárias no Brasil, uma vez 

que são unidades de informação que podem ser subdivididas em setores, organizadas para 

atuarem em áreas especificas do conhecimento. 

2.2 O Curso Superior em Química e a Biblioteca Universitária no Brasil 

O Curso de Química de nível superior está regido pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB, de acordo com o Ministério da Educação e Cultura - MEC. Através dos 

avanços tecnológicos atuantes no mundo, as universidades e demais instituições de ensino 

superior tem buscado se adequarem a normas que proporcione aos estudantes o acesso a 

informações e pesquisas onde possam fazer usos de inovações cientificas, sobretudo na nova 

era digitais. Nesse patamar, o curso de Química tem buscado fornecer aos estudantes e 

pesquisadores, acesso a laboratórios, a bibliotecas especializadas, a um ensino avançado e 

qualificado, pois o mercado de trabalho nessa área tem exigido, uma vez que tem aumentado a 

busca por produtos naturais e qualidade de vida (MEC, 2001). 

A formação superior no Curso de Química no Brasil teve início no século XVIII 

ao XIX (MAAR, 2004). A graduação dá oportunidade ao profissional dessa área, de atuarem 

na licenciatura e no bacharelado. De acordo com a portaria do MEC, o Curso de Química 

licenciatura segue as diretrizes contidas na Resolução CNE/CP 001/2002 que define a prática 

pedagógica da educação básica em cursos de licenciatura, de modo que, esse curso tem 

duração de quatro e/ou quatro anos e meio (MEC, 2001).   

Sendo o diploma de Licenciatura em Química exigido para aqueles que irão atuar 

como professores no ensino médio e/ou no ensino superior, cuja função será dar aulas. A 

maioria dos programas de ensino superior exige pós-graduação para aqueles que seguirão a 

careira de ensino acadêmico. O profissional da área de química, seja ele bacharel ou 

licenciado, deve possuir: habilidades científicas, capacidade de análise, curiosidades 

numéricas e formação em nível superior (ECHEVERRÍA; ZANON, 2010). 

De acordo com o MEC (2001), as diretrizes educacionais que determinam o perfil 

dos formando em Química são: 
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O Bacharel em Química deve ter formação generalista, com domínio das 

técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos, com condições 

de atuar nos campos de atividades socioeconômicas que envolvam as 
transformações da matéria; direcionando essas transformações, controlando 

os seus produtos, interpretando criticamente as etapas, efeitos e resultados; 

aplicando abordagens criativas à solução dos problemas e desenvolvendo 

novas aplicações e tecnologias. [...] O Licenciado em Química deve ter 
formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos 

campos da Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do 

conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação 
profissional como educador na educação fundamental e média (MEC, 2001, 

p. 4). 

Atualmente, segundo dados de Maar (2004), o mercado de trabalho na área de 

Química permite aos profissionais atuarem em atividades diversas, voltadas para a indústria, 

desde que sua formação abranja o bacharelado, ou formação em ramificações da Química, 

como por exemplo, a Química Industrial, Engenharia Química. Dentre as funções realizadas 

por um químico estão a criação ou aperfeiçoamento e desenvolvimento de produtos, resolução 

de problemas, como controle de qualidade e de produção, análise dos materiais e matérias 

primas e dos produtos desenvolvidos e fabricados em indústrias. A maioria dos projetos 

desenvolvidos nessa área, química, está sendo voltados para o meio ambiente. O licenciado 

poderá ir além das oportunidades do bacharel, pois também dará aulas em nível fundamental e 

médio.  

Aqueles que lecionam no ensino médio e superior na disciplina de Química 

desenvolvem pesquisas básicas, que investigam os processos e propriedades da química, em 

universidades, institutos e centros de pesquisa. Por esse motivo, para o aluno que estuda essa 

área, a pesquisa faz parte do planejamento de curso, e pode ser conseguida através de 

laboratórios e estudos aprimorados com leituras nas bibliotecas. O MEC (2001, p. 4) acredita 

que para o aluno de graduação buscar informação é preciso: “saber identificar e fazer busca 

nas fontes de informações relevantes para a Química, inclusive as disponíveis nas 

modalidades eletrônica e remota, que possibilitem a contínua atualização técnica, científica e 

humanística.” 

Com o desenvolvimento químico no país foi possível a aplicação de projetos 

assistidos por alunos desse curso nas faculdades e universidades, até mesmo no ensino médio 

e fundamental, além da simulação de testes e experimentos químicos, permitindo-se assim, ao 

aluno adquirir novos conhecimentos e corrigir possíveis falhas de projetos em andamento 

(ECHEVERRÍA; ZANON, 2010).  

Segundo Maldaner (2006), os alunos devem ser incentivados a buscarem 

informações, e não se aterem apenas aquelas transmitidas por seus professores, sobretudo, nos 
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estudos de Química. Para esse autor, a restrição das informações passadas para os alunos 

sobremaneira acaba prejudicando os novos e futuros professores de química, isso pode ocorrer 

quando os professores tomam para si todas as informações e conhecimentos. Sendo assim, o 

desenvolvimento da disseminação e o acesso à informação dependem das habilidades e 

metodologias pedagógicas aplicadas pelos professores aos alunos que deve ser construído 

durante a trajetória da sua formação sociocultural 

O mesmo modelo de ação no grupo viria a ser adotado no ensino de Química: 

fenômeno-problematização–representação-explicação. Episódio de alta 

vivencia dos alunos passariam a ser importante no processo de ensino e 

aprendizagem e não obstáculo a ser superado, como era visto em algumas 
abordagens construtivas. A problematização sobre essa vivencia sua 

representação figurativa, permitiria confrontação com a representação formal 

que constitui o saber (MALDANER, 2006, p. 184). 

Assim, para que o acesso à informação proporcione a prática de estudos e 

pesquisas, as instituições de ensino superiores, universidades e faculdades, estão elaborando e 

colocando em práticas planejamentos que coloquem infraestruturas qualificadas para que os 

alunos tenham acesso às TIC e saibam como utilizá-las. Um desses setores são as Bibliotecas 

Setoriais, cuja finalidade é permitir o acesso a informações especificas de cada área de 

conhecimento dos alunos (SILVA; AZEVEDO; PINHO, 2015).  

Essas falas podem ser reforçadas através de Silva, Azevedo e Pinho (2015, p. 80), 

quando dizem que “A biblioteca universitária é uma organização que tem como objetivo 

democratizar a informação, através da disponibilização de produtos e serviços de informação 

aos usuários, fornecendo suporte para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. ” 

As bibliotecas estão inseridas no meio social da qual depende para continuar com 

seu funcionamento normal assim, prestando serviços a sociedades, seus usuários acompanham 

as tendências, se modernizando e se especializando nas diversas áreas do conhecimento 

acompanhando as evoluções educacionais (LEITÃO, 2005). 

A responsabilidade das bibliotecas universitárias aumenta perante sua 

mantenedora porque, mesmo com recursos e tendo de avaliar como manter e 

administrar o ensino, a pesquisa e a extensão, cabe ainda aos administradores 
das bibliotecas demonstrarem o real e devido aproveitamento dos recursos 

investidos, bem como a geração do suporte necessária ao desenvolvimento 

da instituição (LEITÃO, 2005, p. 27). 

Os serviços das bibliotecas universitárias fortalecem a desenvoltura do ensino 

superior, interagindo com as pesquisas científicas e extensão, dando suporte com todos os 

recursos investidos. A responsabilidade dessas organizações aumenta perante a sua 

mantenedora porque, mesmo com recursos escassos e tendo de validar a pesquisa e a 
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extensão, cabe aos seus administradores demonstrar o real aproveitamento dos recursos 

investidos, bem como a geração do suporte necessário ao desenvolvimento da instituição 

(SILVA, 2010).  

Os serviços gerais dessas unidades de informação são abrangentes de suas 

divisões setoriais, estão voltados para a disseminação de toda a natureza de informações que 

contribuam com o ensino, a pesquisa e a extensão. De modo que os gestores das bibliotecas 

universitárias vêm buscando a qualidade da disponibilização dos serviços aos usuários, a 

saber, reserva de livros pela internet, serviço de empréstimo domiciliar, serviço de consulta de 

dados das bibliotecas através do uso da internet, consulta ao portal de periódicos da 

coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, além da disponibilização de 

dissertações de mestrados e teses de doutorados em formatos digitais (FREITAS; 

BOLSANELLO; VIANA, 2008). 

O lema das Bibliotecas Universitárias é interação, dinamismo e inovação, de 

modo que, esses três devem andar juntos a fim de levar o conhecimento a todos os alunos, 

professores e demais simpatizantes das pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos. Partindo 

desse lema, a gestão dessas bibliotecas precisa fornecer variadas fontes de informação, 

suportes tradicionais e digitais, serviços gerais e especializados aos seus usuários, assim como 

aos professores e para a equipe técnico-administrativa, pois essas unidades fazem parte de 

uma instituição maior – a Universidade (SANTOS; ALVARENGA; SOUZA, 2013). 

Nesse contexto, encontra-se a Biblioteca de Química que representa uma 

biblioteca setorial especializada na área de Química integrando a Biblioteca Universitária, que 

surge no sentido de apoiar os programas de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão sob a coordenação da Biblioteca Central. As Bibliotecas Setoriais são importantes 

para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, pois nelas estão inseridos serviços 

que compreendem um fluxo contínuo de demandas que levam à pesquisa especializada. Na 

área de Química, na qual fizemos a observação, sua atividade acompanha a evolução do 

estudante durante todo o curso para sua busca por conhecimento em conformidade com 

disciplinas e atividades curriculares e complementa as necessidades informacionais em sua 

área especifica.  

Neste sentido, existe um elo entre o bibliotecário, professor, aluno e pesquisador 

da área de Química que forma um processo contínuo de busca e apreensão pela informação. O 

bibliotecário como profissional possui a competência para disseminar e recuperar estas 

informações e os alunos, professores e pesquisadores os usuários que buscam pelo 

conhecimento e usam àquela unidade como recurso para o conhecimento, quadro que 
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caracteriza a competência informacional presente e necessária para o atual cenário da Ciência 

da Informação. 

São demandas das quais, uma biblioteca setorial deve atender adequadamente ao 

seu usuário e o Bibliotecário como personagem central: deve identificar e recuperar para o seu 

usuário a informação necessária para a sua busca. Segundo Zakon, Almada e Guedes (2002, p. 

2) descrevem através da figura 1, por eles elaborada os “personagens atuantes e consulentes 

de serviço bibliográfico”, destacando essencialmente os tipos de usuários e recursos humanos.  

Figura 1 – Personagens atuantes e consulentes de serviços bibliográficos 

 
Fonte: Zakon, Almada e Guedes, 2002. 

Neste sentido, a figura elaborada por estes autores retratando os tipos de usuários 

e os recursos os humanos que utilizam uma biblioteca e a administram identificam que as 

demandas de uma biblioteca setorial deve atender adequadamente ao seu usuário, estruturadas 

através de uma coleção retrospectiva e corrente atrelada ainda a postos de serviço de 

informação de acesso a pesquisas nas bases bibliográficas internas e as bases externas. Foca 

principalmente no uso da unidade como extensão de sala de aula e no uso da informação 

direcionada para diversos usuários no tripé de pesquisa, extensão e ensino.  
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Estes autores ainda destacam que conforme Santos (2002 apud ZAKON; 

ALMADA; GUEDES, 2002, p.2) as expressões de “biblioteca setorial” e “bibliotecas de 

unidade” são comumente usadas para descrever este tipo de biblioteca e ressaltam que se 

torna imprescindível identificar que as necessidades informacionais dos usuários como pontos 

determinantes para o desenvolvimento das coleções de qualquer que seja a biblioteca e, 

principalmente, que a essência dos serviços sejam programadas com base em um processo de 

fluxo contínuo de gestão do conhecimento.  

2.2.1 O Curso de Química do IFS 

 

O Curso de Química do IFS do Campus de Aracaju/SE é uma licenciatura, é 

vespertino e tem duração de 3,5 anos. Tem o objetivo de formar profissionais aptos a atuar 

nas educações básica e superior, além de preparar profissionais aptos a “intervir na realidade 

regional buscando transformá-la.” Em todo o planejamento do curso, o ápice é a pesquisa 

acadêmica, que coloca o aluno em contato de novos conhecimentos, materiais didáticos e 

metodologias. Com isso, o estudante adquire a prática investigativa através de pesquisas e 

projetos de extensão (IFS, 2016). 

Ainda conforme o portal do IFS (2016) o principal objetivo do curso de 

licenciatura em química é  

Formar professores de Química para o ensino fundamental, médio e 

profissionalizante, que tenham uma dimensão de interdisciplinaridade e uma 
formação científica básica que os incentive à reflexão, ao desenvolvimento 

da pesquisa educacional e ao trabalho em equipe, de maneira a serem 

atuantes, contextualizados e inovadores. (MEC, IFS, 2017) 

O Objetivo do curso foi estrutura para promover também questões de 

interdisciplinaridade tão presente no perfil dos profissionais contemporâneos marcados pela 

ordem da sociedade do conhecimento e criar condições que possam desenvolver condições 

para que estes discentes e futuros professores se apropriem da produção da pesquisa sobre 

educação e ensino de química e possam repensar as suas práticas educativas, se torna 

imprescindível para a biblioteca setorial em química. Propiciar uma formação básica sólida 

que permita desenvolver no aluno a facilidade do exercício do aprendizado autônomo, 

propiciando uma permanente busca de atualização e aprimoramento profissional. 

Diante disso, o Plano Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Química 

do IFS (PPC), desenvolve o perfil profissional de conclusão do licenciado em Química, como 

educador, principalmente no ensino médio e profissionalizante, deve possuir sólida formação 
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teórica, prática e metodológica nos diversos campos da área, em consonância com o mundo 

globalizado, através da aplicação de experiências pedagógicas do conhecimento e de áreas 

afins, facilitando aos seus alunos a compreensão integral de Química (PPC, 2014).  

A organização dos conteúdos do Curso de Química Licenciatura do IFS é 

determinada pelo MEC e pela própria instituição. De acordo com Almeida e Baptista (2013, 

p. 9), “Os conteúdos dos cursos devem ser distribuídos em conteúdos de formação geral e 

específica. Para executar ou obter essa lista de atividades é necessário que o egresso tenha um 

misto de competências informacionais e individuais. ” 

Dessa forma o egresso do curso de licenciatura em Química deverá possuir 

conhecimentos sólidos e abrangentes na área de atuação. Competência profissional pelo 

domínio do saber sistematizado dos conteúdos da Química e em áreas afins, como domínio 

das técnicas básicas de utilização de laboratórios, além dos procedimentos necessários a ser 

utilizados em casos de acidentes pelo manuseio de compostos de Química. Com isso, o 

estudante de graduação pode usar a biblioteca como instrumento às suas pesquisas (IFS, 

2013). 

Durante a graduação do Curso de Licenciatura em Química, os alunos aprendem 

conteúdos programáticos do currículo, e segundo o planejamento curricular de cada curso, a 

biblioteca deve se equipar de materiais informativos que acompanhem tais conteúdos, para 

que assim, os alunos entrem em contato com possibilidades que alarguem seus conhecimentos 

(PPC, 2014).  

De acordo com o PPC (2014) entre os conteúdos podem-se destacar: Conteúdos 

Básicos, Conteúdos Específicos, Conteúdos Complementares, a saber: 

Conteúdos Básicos: Química Geral I, Química Geral II, Química Orgânica 

I, Química Experimental, Química Orgânica II, Química Inorgânica I, 
Química Inorgânica II, Química Orgânica Experimental, Físico-Química I, 

Química Inorgânica Experimental, Química de Biomoléculas, Físico-

Química II, Química Analítica Qualitativa, Química Analítica Qualitativa 

Experimental, Métodos Físicos de Análise Orgânica, Físico-Química 
Experimental, Química Ambiental, Química Analítica Quantitativa, Química 

Orgânica Mecanística, Análise Instrumental I, Química Analítica 

Quantitativa Experimental, e Análise Instrumental II, além dos Estágios 
Supervisionados I, II e III. [...]  

Conteúdos Específicos: Educação e Diversidade, Metodologia Científica, 

Filosofia da Educação, História da Educação, Tecnologia da Informação e 
Comunicação Aplicada à Educação, Psicologia da Educação, Sociologia, 

Educação e Trabalho, Didática e Práxis Pedagógica, História da Química, 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Política e Gestão Educacional, Inglês 

Instrumental, Espanhol Técnico, Metodologia do Ensino de Química, 
Instrumentação para o Ensino de Química I, Instrumentação para o Ensino 

de Química II, Instrumentação para o Ensino de Química III, Instrumentação 
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para o Ensino de Química IV, Educação Ambiental no Ensino de Química, 

Fundamentos de Cálculo, Vetores e Geometria Analítica, Estatística, Física I 

e Física Experimental I. [...]  
Conteúdos Complementares: Cursos de Aperfeiçoamento na área de 

atuação, Monitorias, Colaboração em Projetos de ensino, Disciplinas 

Curriculares Aprovadas pelo Colegiado, Participação no Programa de 

Palestras do Curso de Química, dentre outros (PPC, 2014, p. 16-18). 

Desse modo, percebe-se que todas as disciplinas ensinadas têm o objetivo de 

preparar os alunos a serem futuros profissionais no campo de licenciatura. Sendo por isso, a 

adequação de todos os segmentos institucionais na organização das disciplinas a serem 

aprendidas pelos alunos na graduação (PPC, 2014). 

2.2.2 A Biblioteca Universitária do IFS 

 

A química possui linguagem própria obedecendo a fundamentos, como a 

utilização de teorias como a classificação da matéria, medidas, propriedades físicas e 

químicas da matéria, matéria e energia como também algumas estruturas atômicas, e 

periodicidades escritas das ligações eletrônicas, massa atômica, número de massa dentre 

outras. De modo que as aplicações dessa área na educação permitem uma multiplicidade dos 

conhecimentos necessários de gerir dados especais para o processamento de informações aos 

alunos (ECHEVERRÍA; ZANON, 2010).  

A linguagem especializada da área da química remete a questão da competência 

informacional por se tratar de uma área especializada e com uma linguagem técnica que 

envolve termos e vocabulários direcionados para especialistas e neste sentido se faz 

necessário que haja maior desempenho para o bibliotecário em localizar e direcionar a 

pesquisa para o seu usuário. Compreender que o curso de química abrange diversos campos e 

uma formação sólida fundamentada na teoria, prática e metodológica dos diversos campos e 

divisões da química a áreas afins.  

Forma profissionais para exercerem plenamente sua cidadania e, enquanto 

educadores, buscarem sempre melhorar a qualidade de vida para todos os que serão alvo do 

resultado de suas atividades. Incentiva o auto aperfeiçoamento contínuo, a curiosidade e a 

capacidade para estudos extracurriculares individuais ou em grupo, o espírito investigativo, a 

criatividade e a iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas 

relacionadas com o ensino da química.  

Conforme conta descrito no portal do IFS, em seus catálogos de cursos, o 

licenciado em Química é um profissional que atua como educador nos ensinos fundamental, 



33 
 

médio e profissionalizante. Descreve que este profissional tem um papel que vai além da área 

educacional, se estende a buscar alternativas educacionais, planejar e organizar laboratórios 

para o ensino de química, escrever e analisar materiais didáticos e elaborar programas e 

metodologias para o ensino da mesma. Os profissionais poderão, também, desenvolver 

atividades associadas a laboratórios responsáveis pela garantia da qualidade de produtos, 

desempenhar funções na investigação e desenvolvimento de técnicas e produtos e prosseguir 

estudos em pós-graduação, que permitirão o acesso ao exercício de funções docentes no 

ensino superior ou dedicar-se à pesquisa acadêmica. (IFS, CATÁLOGO de CURSOS, 2017).  

Considerando que as atividades do curso estão extremamente voltadas para a 

pesquisa é que se identifica o quanto se faz necessário a biblioteca setorial e sua importância 

como suporte para a pesquisa destes futuros profissionais. Neste sentido, a biblioteca e os 

alunos de licenciatura em química aqui como sujeitos da pesquisa são essencialmente 

interligados para a promoção da pesquisa e o corpo docente deve estar inserido neste processo 

de interação. 

A fim de que o aluno em Química desenvolva pesquisas e projetos de extensão, as 

universidades e demais instituições de nível superior estão investindo em suas infraestruturas 

disponibilizando ferramentas de pesquisa, como laboratórios e bibliotecas com atualização de 

todo acervo, antecipando que um dos principais papeis que se promove na universidade é o 

desenvolvimento do pensamento crítico de todos os discentes. 

Mas, para que se possa concluir uma educação como o desenvolvimento crítico e 

social de qualquer que seja o aluno, se faz necessário que, as fontes disponibilizadas estejam 

sempre atualizadas com o mercado atuante, segundo as áreas de pesquisas. Segundo Tauber 

(1956 apud Leitão, 2005): 

Por meio dos métodos de pesquisa é dada ao estudante a oportunidade para 

um trabalho independente e os laboratórios e bibliotecas são instrumentos 
indispensáveis nessas atividades, à qual esta diretamente relacionada com o 

desenvolvimento do conhecimento humano (TAUBER, 1956 apud LEITÃO 

2005, p. 26). 

Para Leitão (2005), as instituições que atuam no nível superior são constituídas 

por universidades, faculdades ou escolas, que priorizam a formação, especialização 

profissional e cientifica de seus alunos. De modo que, o desenvolvimento de pesquisa nesses 

ambientes de ensino é de suma importância para os alunos que estão em atividades laborais e 

estudantis, cuja base principal de informações é a biblioteca enquanto fonte de dados 

pedagógicos e bibliográficos. Para Lancaster (1989 apud LEITÃO, 2005): 
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Tanto os administradores, como todos aqueles que trabalham em bibliotecas, 

devem ter sempre em mente que o valor dado a uma informação esta 

relacionada sempre a necessidade daquele que esta procurando. A missão da 
biblioteca é garantir êxito a essa busca, seja permitindo o acesso ao material, 

seja orientado onde o usuário poderá localizá-lo (LANCASTER, 1989 apud 

LEITÃO, 2005, p. 23).  

Os estudos da química e todo seu conteúdo informacional são aplicados através 

do uso de metodologias que permite o tratamento dos dados nas pesquisas e a disseminação 

das informações com base em suas atribuições. As Bibliotecas Universitárias especializadas 

no ensino e pesquisa da Química permitem os esses estudos sejam aprofundados através das 

áreas de interesses dos alunos. Uma vez que, eles atuam no desenvolvimento de projetos que 

incentivam as pesquisas científicas de estudo dos processos químicos e recursos naturais. 

Para Leitão (2005): 

Bibliotecas não existem de forma independente da sociedade e das 

instituições as quais se vinculam. Elas acompanham as tendências que se 

verificam na vida social, em especial aquelas relacionadas ao campo do 
conhecimento e da educação. Em razão disso as bibliotecas foram se 

especializando à medida que instituições cientificas e educacionais foram se 

diferenciando umas das outras em torno de um objeto, de uma teoria ou de 

uma pratica (LEITÃO, 2005, p. 24).  

A Biblioteca Universitária cumpre as funções de ensino, pesquisa e extensão, 

dando base para a aprendizagem iniciada em sala de aula (SILVA; AZEVEDO; PINHO, 

2015). Desse modo, segundo o PPC (2014), o estudante do Curso de Química necessita de:  

 Publicações especializadas disponíveis ou acessíveis; 

 Dicionários e cursos de línguas; 

 Dicionários especializados (e saber como utilizá-los); 

 Tabelas, vademecuns, outras obras de referência; 

 Instruções sobre metodologia da pesquisa especializada; 

 Publicações periódicas e de divulgação científica, nacionais e 

internacionais; 

 Disponibilização de materiais especiais. 

Para Maldaner (2006), a Biblioteca Universitária está associada ao ambiente, ao 

acervo e a qualidade dos serviços e do próprio acervo que dá suporte os conhecimentos 

pedagógicos, sendo fatores que contribuem para frequência dos alunos do curso superior em 

química. No entanto, se faz necessário o empenho dos alunos que frequenta o ambiente de 

ensino superior com a determinação de cumprir as atividades solicitadas pelos professores. 
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Nesse sentido os bibliotecários devem investir em atividades que seja capaz de dar 

suporte os alunos da biblioteca, que vão desde o lançamento de livros, para o ensino superior, 

como também assuntos de interesse dos alunos, como a organização dos serviços de 

informática e o acesso à base de dados para desenvolvimento da leitura, escrita da 

comunidade universitária (SILVA, 2010).  

O acervo da Biblioteca Universitária do IFS atende às necessidades 

informacionais do ensino superior e dá suporte aos alunos, além da busca no atendimento as 

exigências do GEBE, já que a instituição também oferta ensino técnico em nível médio. As 

obras que atendem as necessidades dos cursos universitários são atualizadas e passam por um 

controle de qualidade. Segundo Leitão (2005), a Biblioteca Universitária tem propósito de 

contribuir na formação do cidadão do ensino superior e formação de novos profissionais, 

considerando os aspectos educacionais, capacitando-os com conhecimento informacional e 

intelectual. 

Os bibliotecários devem estimular a criação de ações participativas voltadas para 

o desenvolvimento de habilidades que contribuam com o desenvolvimento informacional, a 

mediação e o incentivo a leitura e diversas atividades que precisam ser organizadas e 

aplicadas aos estudantes dos cursos de nível superior pesquisados. Além disso, eles 

necessitam estimular a leitura de livros que não se inclui na grade curricular, para que os 

estudantes possam obter mais conhecimentos e assim, complementar a formação profissional 

e cultural (PINTO, 2012). 

 No entanto, não é o que tem acontecido nesta unidade de informação, mesmo 

equipada adequadamente e com recursos humanos e equipamentos em bom nível. Segundo 

Pinto (2012, p. 140) “as ações desenvolvidas na biblioteca universitária fortaleceram e 

incentivam a leitura dos estudantes e contribuem para sua autonomia.” Além dos recursos 

humanos e equipamentos, a biblioteca universitária precisa ter uma boa organização. De 

modo que, as organizações dessas unidades dependem dos aspectos físicos, técnico e 

administrativo (COSTA, 2008). 

A estrutura física da Biblioteca Universitária, segundo Costa (2008, p. 1) depende 

“dos objetivos da unidade, da quantidade de usuários e funcionários, dos serviços prestados, 

das perspectivas futuras e dos recursos financeiros de que a biblioteca/unidade informacional 

dispõe. Também dependerá de como se negocia com os administradores.” Com isso, entende-

se que para que a disseminação de informações concretize, a biblioteca deve ser bem 

organizada e consequentemente, bem administrada. Assim, as funções específicas das 
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Bibliotecas Universitárias são “apoiar as necessidades informativas dos programas de ensino, 

pesquisa e extensão” (LUBISCO; VIEIRA, 2009, p. 24). 

Desse modo, entende-se que as Bibliotecas Universitárias tiveram que se adequar 

as exigências do Ministério da Educação por estarem ligadas as instalações físicas das 

universidades públicas, as quais passavam por avaliações quanto ao desempenho e qualidades 

dos cursos oferecidos. De modo que, essas unidades devem apoiar os programas de ensino, 

participar do planejamento institucional, dispor de um orçamento que possibilite o 

desenvolvimento dos serviços de apoio as pesquisa e extensão (LUBISCO; VIEIRA, 2009).  

A preocupação com o desempenho das Bibliotecas Universitárias ocorre porque 

essas unidades estão servindo de bases para as avaliações das instituições de ensino superior, 

sobretudo no Sistema Nacional de Avaliação (SINAES). Isso ocorre em função de este 

sistema precisar avaliar as instalações físicas das IES, nesse caso, as bibliotecas (FREITAS; 

BOLSANELLO; VIANA, 2008). 

Contudo, se faz necessário avaliar que os serviços prestados em uma Biblioteca 

Universitária envolve significativas tomadas de decisões que constituem processos de gestão 

que forneçam produtos e serviços de qualidade e estão vinculados continuamente pela 

informação em tempo real e desta maneira as pressões das avaliações do Ministério da 

Educação, envolve parâmetros que envolvem um processo de infraestrutura, acervo, nível de 

satisfação do usuário, de maneira que pode ser melhor compreendido conforme pontua 

Machado: 

A infraestrutura e o acervo da biblioteca são avaliados pelo Conselho 
Estadual de Educação (CEE), ou Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), como um dos critérios que pontua 

significativamente para o credenciamento de novos cursos, reconhecimentos 
e renovação dos existentes. Nos processos de avaliação de cursos são 

verificadas as obras que constam no projeto pedagógico do curso, sua 

disponibilidade no acesso aos acadêmicos para consulta ou empréstimo, 
observam também a quantidade de títulos e exemplares disponíveis de 

acordo com a quantidade de alunos matriculados no curso em avaliação 

(MACHADO, 2009, p. 18). 

A citação do autor nos remete a importância da gestão nas bibliotecas 

universitárias principalmente porque está sobre constante avaliação do MEC e se torna um 

setor essencial para que a Universidade consiga a implantação de novos cursos e mantenha 

em nível satisfatório de avaliação os cursos já existentes. Dessa maneira, Ferreira (1980, p. 7) 

destaca que a universidade e a biblioteca estão intrinsicamente associadas de maneira que 

“Assim como a universidade deve estar voltada para as necessidades educacionais, culturais, 
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científicas e tecnológicas do País, as bibliotecas devem trabalhar visando a esses mesmos 

objetivos, condicionadas que são às finalidades fundamentais da universidade”.  

O autor acima citado, compreende o quanto as bibliotecas devem estar inseridas e 

vinculadas em todo o processo educacional de ensino e pesquisa o que nos remete a destacar 

estas unidades como essenciais para que a universidade cumpra o seu papel social de acesso à 

ao conhecimento e no centro de toda e qualquer necessidade informacional que seja 

identificada e atendida está o trabalho incessante dos profissionais da ciência da informação 

como protagonistas.  

Por isso, as bibliotecas devem ser entendidas como uma célula viva que participar 

ativamente de todo o processo de evolução de qualquer universidade no país.  

Após a descrição e exposição da relevância das Bibliotecas Universitárias e do 

Curso de Química no nível superior, sobretudo, no IFS, este trabalho detalhará no próximo 

capítulo sobre a biblioteca especializada dessa instituição, voltada para esse curso.  
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia é a maneira que o pesquisador assume para organizar as 

informações coletadas de uma determinada pesquisa a fim de se chegar aos objetivos. Com 

isso entende-se que, “o método nada mais é do que o caminho a ser percorrido para atingir o 

objetivo proposto” (SANTOS, 2015, p. 186).  

A abordagem metodológica utilizada nessa pesquisa é o método de estudo de 

caso, e nesta tipologia de pesquisa estão voltadas mais para a aplicação imediata de 

conhecimentos e sua grande virtude consiste na “profundidade analítica que permite, 

justamente, voltar-se à investigação de um objeto rigorosamente circunscrito”. (DEL-

MASSO, 2012, p. 46).  

Possui uma abrangência mais ampla, relevando o desenvolvimento de teorias o 

que possibilitou ter como objeto estudado a Biblioteca Universitária do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS). Batista (2014, p. 10) diz que “o estudo de 

caso é o estudo realizado em uma instituição, a fim de se detectar a existência ou não de um 

problema durante o período da coleta de dados”, sendo que a partir de então pode haver a 

construção do processo de investigação. 

O tema refere-se à importância da Biblioteca Universitária Setorial na formação 

superior da Licenciatura em Química, principalmente quando o objetivo é o de formar 

professores do Ensino Fundamental e Médio. Como subtema dessa pesquisa destaca-se o 

papel do bibliotecário como mediador e construtor do conhecimento em unidades de 

informação quando as mesmas exercem funções de Biblioteca Universitária. 

Utilizou-se como espaço de observação social a Biblioteca do IFS (Instituição 

Federal de Ensino), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, campi Aracaju/SE, 

denominada “Biblioteca Augusto César Leite” a qual está subordinada à Diretoria de Ensino, 

Gerência de Ensino e/ou Gerência de Apoio e Inclusão dos seus respectivos Campi.  

Conforme planejamento estratégico desenvolvido por est autarquia, a missão da 

Diretoria Geral de Bibliotecas do IFS é:  

Promover o acesso, o tratamento, a disseminação, o uso e o intercâmbio da 

informação, por meio das atividades pertinentes ao ensino, pesquisa, 
extensão e inovação com serviços integrados, padronizados e atualizados, 

direcionados a comunidade acadêmica interna e externa. (BRASIL, MEC, 

IFS/SE, 2017) 
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Cujo planejamento é complementado pela visão que está em “ser reconhecida 

como um modelo de serviços integrados e padronizados de acesso à informação” o que 

mostra a importância deste ambiente de observação social e principalmente por possuir em 

sua biblioteca um acervo de química que atende e cumpre os propósitos e objetivos traçados 

pela sua diretoria. 

Por questões de ordem prática, a pesquisa foi desenvolvida como requisito parcial 

para obtenção do grau de Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, na graduação 

pertencente ao Departamento de Ciência da Informação (DCI) da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). O interesse de desenvolver essa temática se dá pelo fato de que o cidadão para 

ser pleno e competente em suas ações, necessita possuir uma consciência crítica formada 

através do manejo de informações adquiridas e transformadas pelo conhecimento com 

qualidade, sendo esse o principal papel da biblioteca no âmbito das universidades. 

As Bibliotecas Universitárias buscam sempre se renovarem em seus serviços e por 

isso necessitam que os profissionais que nelas trabalham estejam sempre capacitados através 

de cursos, de palestras e de treinamentos. Por esse motivo, a Biblioteca de Química do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), localizada em 

Aracaju/SE, foi escolhida como objeto de estudo desse trabalho, pois ao tratar desse tema se 

espera contribuir para a melhoria dessa instituição. 

A Biblioteca Universitária é parte integral do processo educativo, pois permite o 

desenvolvimento da mediação da informação, competência informacional e do 

desenvolvimento dos usuários no que diz respeito à leitura e escrita, no ensino e 

aprendizagem, na cultura e nos serviços básicos. Sua setorização contribui com a prestação de 

serviços especializados, conforme as necessidades informacionais de áreas específicas do 

conhecimento.  

Justifica-se essa pesquisa como necessário tendo em vista a importância de avaliar 

os serviços prestados pela Biblioteca Universitária, que tem como objetivo formar 

profissionais em nível superior e em paralelo os pesquisadores e o profissional competente 

para estar em sala de aula, com crianças e adolescentes. 

A pesquisa é relevante em consequência do que os especialistas falam na literatura 

pesquisada durante a formação do referencial teórico, que consideram ainda uma área pouco 

explorada (MALDANER, 2006) . Devemos considerar a formação dos alunos em nível 

superior e comportamento do bibliotecário como gestor dessas unidades de informação, 

fazendo a gestão adequada dos recursos informacionais e criando fontes terciárias de 

informação (catalogação, classificação, indexação) que servirão como base para comunidade 
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acadêmica no estudo da biblioteca universitária em especial as de formação superior em 

Química. 

A pesquisa ainda se justifica pela importância da temática para o desenvolvimento 

da Instituição de Ensino Superior - IES, uma vez que elas precisam estar de acordo com as 

bibliografias indicadas nos projetos pedagógicos dos cursos. Além disso, o desenvolvimento 

desse estudo se processou durante o período de estágio acadêmico, onde o pesquisador pode 

mesclar as teorias aprendidas com as práticas e assim entender o funcionamento da Biblioteca 

de Química do IFS. 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram um roteiro de 

observação do ambiente e três questionários semiestruturados, um compostos com cinco 

perguntas abertas, direcionadas ao Grupo-Especialista (Bibliotecários); o segundo composto 

com seis questões abertas e fechadas direcionadas ao Grupo-Testemunha (Assistentes 

Administrativos e Coordenadores Pedagógicos) e o terceiro, também composto com seis 

perguntas abertas e fechadas dirigido ao Grupo-Teste (estudantes da graduação em Química, 

usuários da Biblioteca Universitária) do IFS, que serviu de roteiro para entrevistas 

(APOLINÁRIO, 2011).  

Espera-se, ao final desse trabalho, produzir conhecimentos acerca das bibliotecas 

de ensino superior e dos profissionais que nelas atuam. Por isso, propõe-se um estudo 

detalhado sobre o respectivo tema. Acredita-se que esta pesquisa se mostra como uma 

oportunidade de aperfeiçoamento e conhecimentos aos acadêmicos, uma vez que se trata de 

um assunto pouco abordado.  

 

3.1 Atividades Técnicas Utilizadas na Pesquisa 

As duas atividades técnicas que foram realizadas nessa pesquisa foram as 

pesquisas em das fontes literárias especializadas para levantamento do estado da arte e para a 

busca de dados existentes e informações analisadas já produzidas e validadas, assim como a 

elaboração dos instrumentos e a aplicação de sondagens de campo, a fim de criar dados e 

pode analisa-los por meio do referencial teórico e conhecimentos do grupo especialista.   

As fontes pesquisáveis foram obras da literatura especializada voltadas para o 

estudo das Bibliotecas Universitárias; Qualidade em Produtos e Serviços Informacionais; 

Necessidades Informacionais; Mediação da Informação; Ação e Animação Cultural, assim 

como das práticas profissionais nas unidades de informação que são Bibliotecas 

Universitárias.  
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A coleta dos dados criados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas, 

aplicada respectivamente no Grupo-Testemunha (Bibliotecários e Coordenadores 

Pedagógicos) e no Grupo-Teste (estudantes da graduação em Química, usuários da Biblioteca 

Universitária), a fim de avaliar como estes indivíduos se comportam mediante os produtos e a 

prestação de serviços, e como esses serviços são prestados, principalmente no que tange à 

Referência e Informação, Treinamento ao Usuário e Formação do Leitor, na situação 

diferenciada que constitui a Biblioteca Universitária.  

A população se refere à comunidade universitária do IFS/SE, vinculada à 

instituição pesquisada, composta de alunos, professores, coordenadores, equipe especializada, 

equipe administrativa, equipe de manutenção e infraestrutura. Para a inclusão foram 

selecionados os alunos, bibliotecários e coordenadores pedagógicos, justamente pela 

proximidade e participação que estas categorias sociais têm no uso da unidade de pesquisa 

observada, que é a Biblioteca Universitária do IFS.  

Para seleção da amostra foi desprezado o caráter aleatório, ou seja, os 

entrevistados não foram sorteados mediante o universo pesquisado, por conta de representar 

uma pesquisa qualitativa, sendo selecionados os indivíduos que são membros da Licenciatura 

em Química ou membros da equipe da Biblioteca Universitária, segundo critérios de 

qualificação, conveniência e possibilidade de agendamento, sem que isso comprometesse os 

resultados do estudo, já que se trata de pesquisa qualitativa.  

Para segmentação da amostra foi selecionado grupo de alunos e professores da 

Licenciatura em Química oferecido pelo IFS, com vistas ao cumprimento dos objetivos do 

Projeto Pedagógico de Curso, ou seja, a formação do profissional químico e professor a partir 

do curso e a contribuição da Biblioteca Universitária no perfil do egresso.  

Os dados existentes foram coletados no levantamento bibliográfico, que 

contempla a unidade de informação “Biblioteca Universitária” e sua subdivisão em 

“Bibliotecas Setoriais”. Também foi aplicada entrevista aos membros do Grupo-Especialista, 

ou seja, os Bibliotecários responsáveis pela unidade de informação. 

A análise e interpretação dos dados voltada para os aspectos qualitativos 

buscaram os indicadores que caracterizam a formação do perfil do egresso do curso superior 

em Química. Neste tipo de análise é necessário que haja deduções do pesquisador, a partir dos 

dados já pesquisados na literatura especializada, assim como sua própria experiência de 

estágios e a opinião e experiência dos depoentes do Grupo-Testemunha, formada pelos 

agentes administrativos em atividade na unidade de informação.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÕES  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ou Instituto Federal de 

Sergipe – IFS como também é conhecido foi criado em Sergipe através da promulgação da 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O curso de Química faz parte dos seus programas 

de ensino, sendo o de licenciatura voltado para o nível superior e o técnico voltado para o 

nível médio. No entanto, o curso de Química do IFS encontra-se dividido em três categorias: 

Química Integrada, Química Subsequente e Química Licenciatura (IFS, 2016). 

O Curso de Química Licenciatura do IFS em Aracaju, durante o semestre de 

2016/1, possui 159 alunos matriculados na graduação. Já o curso de Química Integrado possui 

132 alunos matriculados em 2016/1 e o curso de Química Subsequente possui 93 alunos 

matriculados no mesmo período.  O curso da graduação possui 12 professores, dos quais dois 

estão de licença para capacitação de doutorado e três são substitutos. Em relação a formação 

deles, alguns são licenciados ou engenheiros e a maioria possui nível de formação em 

mestrado (UFS/DDE, 2016).  

No campus de Aracaju, o IFS possui sete ambientes laboratoriais (Lab. 1 – 

Química Geral e Inorgânica, Lab. 2 – Química Analítica, Lab. 3 – Química Orgânica e 

Bioquímica, Lab. 4 – Físico-química, Lab. 5 - Física Instrumental, Lab. 6 – Microbiologia, 

Lab. 7 – Instrumental), e duas bibliotecas, sendo a Direção Geral de Bibliotecas e a Biblioteca 

Augusto César Leite, e a Biblioteca de Química do IFS/SE faz parte dessa última.  

 

4.1 Ambiente de observação: Biblioteca Universitária do IFS 

 

A Biblioteca do IFS foi regulamentada através da Deliberação n° 

02/2014/CD/IFS. Essa instalação abriga outros cursos, além do de Química. O acervo de 

obras está dividido: acervo geral (livros), acervo digital (artigos, apostilhas, livros em PDF), 

multímeios (CD’s e DVD’s), obras de referência (composto por material de consulta rápida: 

dicionários, enciclopédias, periódicos, monografias, teses, dissertações, obras raras, folhetos, 

acervo sergipano) (IFS, 2016).  

Os serviços dessa biblioteca são o empréstimo domiciliar e local de itens 

bibliográficos, reserva e renovação presencial e on-line, consulta local de itens bibliográficos, 

auxílio à pesquisa, acesso ao portal da CAPES e à Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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– ABNT, levantamento bibliográfico, acesso à internet através de salão de multimeios, 

capacitação do usuário com orientação e visita orientada, ficha catalográfica (IFS, 2016). 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Sistema Integrado de 

Bibliotecas – Pergamum, a estatística geral do acervo da Biblioteca Dr. Augusto Cesar Leite 

encontra-se disposto da seguinte forma:  

 

 Na categoria de livros: o quantitativo de exemplares é de 56.125; de títulos 

é de 13.845; de recurso eletrônico é de 02 (dois) e de exemplar adicional é 

582;  

 Na categoria de folhetos: o quantitativo de exemplares é de 721; de títulos 

é 226; não tem recurso eletrônico e nem exemplar adicional;  

 Na categoria de Artes visuais: o quantitativo de exemplares é de 1 (um); 

de títulos é de 1 (um); não tem recurso eletrônico e nem exemplar 

adicional; 

  Na categoria de Dissertações: o quantitativo de exemplares é de 14; de 

títulos é de 14; não tem recurso eletrônico e de exemplar adicional, o 

número é 1 (um); 

 Na categoria TCC-Graduação: o quantitativo de exemplares é de 23; de 

títulos é de 23; não tem recurso eletrônico e nem exemplar adicional; 

 Na categoria Normas: o quantitativo de exemplares é de 229; de títulos é 

de 165; não tem recurso eletrônico e de exemplar adicional é 2 (dois); 

 Na categoria Teses: o quantitativo de exemplares é de 8 (oito); de títulos é 

de 8 (oito); não tem recurso eletrônico e nem exemplar adicional; 

 Na categoria TCCP – Pós-Graduação: o quantitativo de exemplares é de 

124; de títulos é de 121; não tem recurso eletrônico e de exemplar 

adicional, o número é 1 (um); 

 Na categoria de Mapas: o quantitativo de exemplares é de 35; de títulos é 

de 2 (dois); não tem recurso eletrônico e nem exemplar adicional; 

 Na categoria Periódico: o quantitativo de exemplares é de 2777; de títulos 

é de 234; não tem recurso eletrônico e de exemplar adicional, o número é 

de 14; 

 Na categoria DVD: o quantitativo de exemplares é de 366; de títulos é de 

136; não tem recurso eletrônico e nem exemplar adicional; 
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 Na categoria Audiolivro: o quantitativo de exemplares é de 1320; de 

títulos é de 101; não tem recurso eletrônico e nem exemplar adicional; 

 Na categoria CD-Rom: o quantitativo de exemplares é de 15; de títulos é 

de 7 (sete); não tem recurso eletrônico e nem exemplar adicional; 

 Na categoria Recurso Eletrônico: o quantitativo de exemplares é de 0 

(zero); de títulos é de 96; de recurso eletrônico é de 56 e de exemplar 

adicional é 0 (zero). 

 

Essa disposição do acervo da Biblioteca do IFS pode ser verificada conforme 

disposto na figura 2: 

 

Figura 2: Distribuição do acervo da Biblioteca Universitária do IFS Aracaju/SE 

 
Fonte: Site do IFS/SE – Pergamum da Unidade de Informação Biblioteca Universitária. 
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A pesquisa foi realizada nas dependências de uma unidade especializada, a 

Biblioteca Universitária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - 

IFS do Curso de Química, Biblioteca Dr. Augusto Cesar Leite, localizada na Av. Eng. Gentil 

Tavares da Mota, nº 1166, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.  

A Biblioteca especializada em Química está inserida no acervo geral da Biblioteca 

Universitária do IFS, encontra-se equipada para atender aos alunos especificamente desse 

curso, e auxiliá-los em suas pesquisas científicas e projetos. Ela permite o acesso a 

informações atualizadas para os cursos de licenciatura, com consulta on-line em sua base 

bibliográfica. O acervo possui em média 10.000 volumes, entre livros, vídeos, periódicos e 

Documentação Sergipana. A biblioteca está distribuída em uma área de aproximadamente 

200m2 totalmente climatizada e com um espaço bem iluminado.  

O espaço físico está dentro do quantitativo delimitado para uma biblioteca, que de 

acordo com Linhares (1984 apud COSTA, 2008, p. 1) deve contar com pelo menos 60 m², de 

modo que esse espaço deve crescer em 30% ao final de cinco anos. “Outra forma sugerida por 

ele para se calcular a área necessária é considerar 2 m² por usuário e 15 m² por empregado 

(estes valores incluem o equipamento e o acervo bibliográfico). ” 

A climatização e a iluminação dentro das bibliotecas universitárias devem ser 

estáveis, uma vez que o acervo desses lugares “é sensível a mudanças excessivas de 

temperatura e de umidade acentuada. Estas mudanças podem ocasionar o surgimento de 

fungos e bactérias nos diversos tipos de suportes. O ideal é que o ar condicionado funcione 24 

horas para que não haja variação de temperatura” (COSTA, 2008, p. 2). A biblioteca 

analisada segue esse padrão de conservação do acervo, de modo que a climatização do ar 

condicionado varia entre 19° a 23°C.  

A entrada provisória da Biblioteca Universitária fica próxima aos refeitórios, no 

piso térreo, e tem adaptações para circulação de cadeirantes e pessoas com restrições de 

movimentos. Contudo, o espaço permanente da biblioteca já é projetado para ser totalmente 

acessível e conta com um sistema de sensores a fim de evitar furtos de obras do acervo. 

Conforme pode ser percebida na figura 03. 
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Figura 3: Entrada Provisória da Biblioteca de Química do IFS 

 
Fonte: Registro Fotográfico de Everton Santos Gois, 2015. 

A Biblioteca Universitária do IFS está fundamentada nos padrões estruturais 

praticados no Brasil. Entre seus serviços estão incluídos o atendimento ao público usuário do 

ensino médio e profissionalizante. A internet é acessível a todos, além de pesquisas e 

programas específicos das áreas acadêmicas, os estudantes podem utilizar as redes sociais. A 

prestação de serviço é automatizada através do Sistema Pergamum. Atualmente, a biblioteca 

se encontra em instalações provisórias, por motivo da reforma nas unidades do IFS, com 

prazo de conclusão de aproximadamente quatro anos. 

O Sistema Pergamum é um software que compõe a rede Pergamum, a qual 

funciona como um sistema integrado de bibliotecas, nacionais e internacionais, cuja finalidade 

é a qualidade dos serviços fornecidos aos usuários dessas unidades.  Desse modo quase todas 

as bibliotecas públicas estão aderindo a ele. 

Para Dantas (et al., 2012), a rede Pergamum adota regras de Catalogação Anglo-

Americana – American Cataloguing Rules (AACR2) e a regra de Cabeçalhos de Assunto – 

Library of Congress Subject Headings (LCSH). Com isso, percebe-se que a referida unidade 

se mantém interligada com outras instituições através da Rede Pergamum. E isso facilita seu 

processo de gestão. 

A Biblioteca Setorial de Química do IFS possui uma estrutura adequada no que 

diz respeito aos recursos bibliográficos e humanos. A presença dos bibliotecários é suficiente 

e bem aproveitada para o desenvolvimento da instituição. Os profissionais especializados 
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estão presentes na coordenação e no processamento técnico. O serviço de referência também é 

executado por profissionais e estagiários do Curso de Biblioteconomia, potencializando a 

disseminação da informação. O trabalho profissional tem contribuído para a criação e o 

incentivo de ações conjuntas entre a biblioteca universitária, os professores e a coordenação 

do curso superior em química.  

Em relação à estrutura física, a Biblioteca Setorial de Química do IFS é acessível 

por meio das áreas comuns da Biblioteca Central e tem serviços compartilhados. A Biblioteca 

Central, Dr. Augusto Cesar Leite, possui um balcão de atendimento que antes estava 

localizado na mesma área do guarda-volumes e do laboratório de informática, que 

desenvolvia trabalhos fundamentais como empréstimo de livros e devolução, cujos serviços 

eram executados através do Pergamum.  

O balcão de atendimento, da referida instituição, também fazia o controle de 

acesso ao laboratório de informática. De acordo com Costa (2008): 

Os balcões de recepção podem ter alturas diferenciadas, em geral são mais 

altos que as mesas e por isso as cadeiras devem ser mais altas e com 
rodízios. O balcão é o ponto de contato entre o bibliotecário e o usuário. 

Deve ter, na parte interna, gavetas e/ou repartições para guarda materiais 

indispensáveis ao serviço. Sua superfície, preferencialmente, não deve ser 
menor que 1,50 m X 0,80 cm (COSTA, 2008, p. 11).  

Nas instalações provisórias da biblioteca do IFS, o balcão de atendimento fica 

localizado nas proximidades do acervo e da sala da coordenação, de modo que a prestar os 

serviços de empréstimos e devolução de livros. No entanto, nessa unidade, o balcão não serve 

como ponto de contato entre bibliotecário e usuários. Conforme pode ser observada na figura 

04: 
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Figura 4: Balcão de Atendimento 

 
Fonte: Registro Fotográfico de Everton Santos Gois, 2015. 

Ainda nas observações realizadas no local, no guarda-volumes, que outrora ficava 

situado logo após a entrada da biblioteca, deixou de ser utilizado no espaço provisório. Esse 

setor prestava o serviço de guardar e apoiar os estudantes quanto à disponibilização do acesso 

à internet. O uso do guarda-volumes era utilizado pela administração da própria biblioteca 

como um recurso de segurança patrimonial a fim de evitar que livros e outras fontes de 

informação pudessem ser retirados do espaço bibliotecário sem ciência da equipe, assim como 

a introdução de materiais perigosos e danosos ao acervo.  

Atualmente o guarda-volumes não vem se utilizando na Biblioteca de Química do 

IFS, uma vez que foram instaladas portas com sensores de segurança a fim de que fossem 

evitados furtos de livros ou outros materiais dos acervos. Os sensores estão localizados nas 

portas de entrada de acesso à unidade. 

Na sequência das observações, o antigo laboratório de informática que ficava nas 

antigas instalações da biblioteca atuando como ferramenta indispensável para os alunos 

usuários da unidade, os quais podiam fazer pesquisa na rede e desenvolver trabalhos, além de 

ter a liberdade de acesso às redes sociais através de oito microcomputadores. Atualmente, nas 

dependências provisórias, o laboratório de informática continua com computadores modernos, 

e com acesso a internet para seus usuários, o que contribui com o crescimento informacional 

daqueles que frequentam a biblioteca. Isso pode ser visualizado na figura 05. 
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Figura 5: Laboratório de Informática 

 
Fonte: Registro Fotográfico de Everton Santos Gois, 2015. 

O laboratório de informática dentro das bibliotecas universitárias serve para 

pesquisa dos alunos através do uso dos computadores e do acesso livre à internet. Sendo por 

esse motivo, um espaço refrigerado com ar-condicionado, e com uma rede de internet própria 

da instituição através de contrato com telefonias de banda larga. 

A sala da coordenação da biblioteca é totalmente automatizada, climatizada como 

todos os outros ambientes da biblioteca; é o local onde ficam os bibliotecários responsáveis e 

onde são tomas todas as decisões para o melhor funcionamento da unidade. A coordenação da 

biblioteca é responsável também pelos treinamentos de usuários necessários ao 

funcionamento pleno das funções bibliotecárias na unidade de informação. De acordo com 

Maciel e Mendonça (2013), esse setor atua junto com a direção, compondo assim, a gestão 

administrativa, que exerce as funções gerenciais.  

Para eles, Maciel e Mendonça (2013): 

As funções gerenciais em uma biblioteca são aquelas de cunho 
administrativo e responsáveis pela ativação de todas as funções meio ou fim 

e pelo seu direcionamento e ajuste às metas e objetivos do sistema. [...] 

Sabe-se que um administrador se encontra a todo o momento planejando, 
organizando, dirigindo, coordenando e avaliando (MACIEL; MENDONÇA, 

2013, p. 5 – 6). 

A figura 06 mostra a sala da Coordenação da Biblioteca do IFS: 
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Figura 6: Entrada da Sala da Coordenação 

 

Fonte: Registro Fotográfico de Everton Santos Gois, 2015. 

Já a área de leitura e consulta era localizada entre o balcão de informações e a sala 

de administração e coordenação, tendo ao fundo, o acervo. Porém, com a reforma, a área 

provisória possui uma área de aproximadamente 150m2, com estantes deslizantes, de modo 

que, o ambiente de leitura que se encontra alocado no mesmo ambiente do acervo como 

mostra a figura 5, ele fica nas proximidades da recepção, logo na entrada da unidade. A 

respeito de todas as modificações nas estruturas físicas do IFS, de forma que, as estantes 

deslizantes estão em desuso.  

As estantes são padronizadas, estruturadas e fixas, evitando-se assim, acidentes. 

As estantes utilizadas nas bibliotecas, no geral, precisam ser bem estruturadas e seguir um 

critério padrão de dimensão. Segundo Costas (2008): 

Entre estantes paralelas deve haver um corredor de acesso com espaço 
intermediário mínimo para a circulação e a movimentação junto às 

prateleiras. Sugerimos que este espaço tenha entre 1 m e 1.20 cm. 

Entretanto, o espaço pode ser limitado conforme a disponibilidade da área 
(COSTAS, 2008, p. 8). 

As disposições das estantes podem ser visualizadas abaixo. Conforme consta na 

figura 07.   
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Figura 7: Área de Consulta, Leitura e Acervo das Estantes 

 
Fonte: Registro Fotográfico de Everton Santos Gois, 2015. 

A área de leitura e consulta de livros e periódicos tem acesso após o balcão de 

porta-volumes, pois não é permitida a entrada de usuários portando seus pertences pessoais 

nas dependências da biblioteca, antes do começo da reforma da estrutura física do IFS quando 

a biblioteca foi relocada. 

De acordo com Costas (2008) a área de leitura deve ser organizada com 

mobiliário que promova conforto aos alunos,  

 

É indispensável que uma biblioteca/unidade informacional disponha de um 
mobiliário funcional e apropriado tanto aos funcionários quanto aos 

usuários. Atualmente é possível obter móveis modernamente desenhados e 

de aspecto atraente, que possam criar um clima de comodidade e bom gosto. 

[...] A escolha do mobiliário deve ser pautada pelos seguintes critérios: 
qualidade (da matéria prima e do acabamento), funcionalidade (adequada 

ao uso), estética, flexibilidade e modularidade (que possam ser juntados ou 

separados), ergonomia, praticidade de manutenção e durabilidade. [...] 
Vários tipos de móveis podem ocupar a área da biblioteca/unidade 

informacional. Eles também vão depender do tipo de documentos que se 

pretende armazenar, tais como: livros gerais, livros de referências, 

periódicos, discos, fotos, etc. (COSTAS, 2008, p. 7). 

 

A estrutura contida na imagem pode ser observada a área de consulta e leitura estruturada 

na biblioteca analisada na pesquisa, conforme consta a figura 08: 



52 
 

Figura 8: Área de Consulta e Leitura 

 
Fonte: Registro Fotográfico de Everton Santos Gois, 2015. 

A Área de consulta e leitura nas instalações provisórias da biblioteca devido à 

reforma que tem um prazo estimado de aproximadamente quatro anos tem acesso logo após o 

balcão agora com ausência do guarda volumes é permitido a entrada dos alunos com seus 

pertences, só não é permitida a entrada de alimentos. De acordo com a figura 7, essa área é 

bem iluminada, arejada, com um sistema refrigerado, e com as mesas circulares e confortáveis 

para a leitura dos alunos. 

A entrada de alimentos é terminantemente proibida da área de leitura porque esta 

fica próxima do acervo de livros. Diante disso, medidas de segurança devem ser tomadas 

nesse sentido, uma vez que, os alimentos podem proporcionar o aparecimento de traças, 

baratas, ratos, dentre outros insetos ou fungos, os quais podem danificar os livros. Para Costas 

(2008, p. 5) “Numa biblioteca/unidade informacional, devemos sempre estar atentos às 

questões de segurança contra alguns riscos comuns, tais como: queda de estantes, incêndio, 

insetos/roedores/traças etc.” 
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4.2 A utilização da Biblioteca Setorial de Química observada pelos Bibliotecários – 

Grupo Especialista do IFS 

 

A fim de observar o andamento e utilização da Biblioteca Setorial de Química do 

IFS foi realizada uma entrevista, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, a partir de um questionário semiestruturado, com cinco questões abertas e 

fechadas e direcionada aos bibliotecários. O objetivo dessa entrevista foi coletar dados desses 

profissionais em relação aos usuários desse curso, a saber: alunos, professores e técnicos, uma 

vez que, essa unidade é aberta à comunidade do Ensino Médio e do Nível Superior. 

No questionário que serviu de roteiro à entrevista foi perguntado aos três 

bibliotecários, quantitativo de profissional especializado na referida biblioteca, sobre a 

frequência dos alunos do Curso de Química. Além disso, foi pedido aos entrevistados que 

explicassem sobre as motivações realizadas por essa unidade como incentivo aos alunos. A 

maioria dos entrevistados respondeu que os alunos desse curso frequentam assiduamente as 

dependências desse estabelecimento e dentre os motivos ocorre destaque para pesquisa ao 

acervo.  

Desse modo, entende-se que ao realizar uma pesquisa, o usuário, nesse contexto, o 

aluno, necessita ou está em busca de informação a fim ampliar seus conhecimentos. Sendo 

essa a principal competência dos bibliotecários, enquanto profissional especializado, fornecer 

serviços de informação de acordo com as necessidades de seus usuários (AMARAL; BRITO; 

CALABREZ, 2013). 

Em relação à existência de recursos informacionais (fontes bibliográficas; TIC; 

acesso à internet e bases de dados; assinatura de periódicos – revistas, histórias em 

quadrinhos, jornais – tradicionais e virtuais) foi perguntado aos entrevistados se existem 

ferramentas disponibilizadas pela Biblioteca Setorial de Química a fim de motivarem a 

frequência dos alunos nessa unidade. O total dos entrevistados (100%) respondeu que sim, 

porém não especificaram quais os recursos. Na sequência das ações culturais: Cafés literários, 

saraus de música e poesia (espaço criado para leituras e escritas de poemas e músicas em 

geral sendo, portanto uma oportunidade para divulgar os dons artísticos dos participantes), 

Datas especiais (eventos para comemorar dias especiais, a saber: dia da biblioteca, dia do 

abraço, festejos populares), Concursos de cunho artístico-cultural (concursos com temas 

variados com o objetivo de despertar o interesse dos discentes pela produção artística e 

cultural), Descobrindo artistas (evento voltado para os alunos a fim de que esses possam 
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publicar produções artísticas como poesias, contos, desenhos e fotografias) (Depoimentos dos 

Bibliotecários, 2016). 

Na sequência das ações culturais: Dia D: literatura, cultura e arte (projeto que 

busca a aproximação entre a população da cidade de Estância a fim de comemorar o 

aniversário dela; este evento expõe livros de autores locais e cordelistas), Exposições culturais 

(busca aproximar a comunidade artística para focar em temas dos cenários regionais, 

nacionais ou estrangeiros e expor suas obras nas bibliotecas), Palestras, bate-papos e 

lançamentos de livros (realização de palestras, lançamentos de livros e bate-papos com 

escritores que tematizam o interesse da comunidade universitária), Premiações de leitores 

(evento realizado uma vez por ano e no dia da biblioteca serão homenageados os principais 

leitores como docentes, técnicos administrativos, discentes de cada curso), Semana Bibliocult: 

cultura além da leitura (uma semana realizada no campus mostrando sobre a música, dança, 

artesanato, cultura, cinema e cordel), Xadrez na biblioteca (o xadrez é um suporte ligado à 

leitura em sentido amplo, uma vez que ele estimula o desenvolvimento de capacidades 

cognitivas) (Depoimentos dos Bibliotecários, 2016). 

Na sequência foi questionada aos respondentes a cerca do desenvolvimento de 

ações culturais e treinamentos informacionais realizadas por essa unidade e direcionadas aos 

alunos e professores do Curso de Química. O total dos entrevistados (100%) respondeu que 

são realizadas ações visando o treinamento, porém não especificaram como ocorrem esses 

treinamentos. 

Em entrevista perguntou-se sobre a contribuição da equipe de profissionais que 

atuam na biblioteca em relação ao uso dos recursos disponibilizados. A maioria (75%)  

respondeu que os pontos fortes são orientação para uso nos serviços, elaboração do Plano 

Pedagógico de Curso (PPC), treinamento para uso das bases de dados e do Sistema 

Pergamum, e em relação aos fracos nada foi relatado.  

Ainda nesse contexto, os entrevistados informaram que os professores e 

coordenadores pedagógicos do curso de Química promovem orientações aos alunos, e 

utilizam a biblioteca como recurso informacional. E na visão dos respondentes, essa postura é 

positiva. Uma vez que instigam os alunos a sempre buscarem por informações em suas 

pesquisas. 
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4.3 A utilização da Biblioteca pelos Estudantes e Professores de Química na visão dos 

Agentes Administrativos - Grupo Testemunha 

 

Além da entrevista aos especialistas em Biblioteconomia, foi realizada também 

aos Agentes Administrativos, a quem se chamou de Grupo Testemunha, por serem pessoas 

que servem de testemunhas a essa pesquisa; são aqueles que observam o andamento 

administrativo da Biblioteca, objeto desse estudo. O objetivo dessa entrevista foi analisar a 

utilização dessa unidade pelos alunos e professores de Química através da ótica desses 

funcionários. 

Gráfico 1: Frequência dos alunos e motivações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração de Everton Santos Gois, 2016. 

O quantitativo de agentes administrativos da referida biblioteca é de cinco 

pessoas, sendo esse o número de entrevistados. Inicialmente foi perguntado sobre o índice de 

frequência dos alunos da graduação em Química. A maioria (100%) dos entrevistados 

respondeu que sim.  Ainda nesse contexto, foi perguntado sobre a motivação que leva esses 

alunos, assim como os professores a procurarem essa unidade. A maioria justificou da 

seguinte forma: dois (45%) dos respondentes disseram que o motivo principal é pegar livro e 

estudar e três (55%) disseram pesquisar, conforme visível no gráfico 01. 

Sobre a existência de recursos informacionais (fontes bibliográficas; TICs; acesso 

à internet e bases de dados; assinatura de periódicos – revistas, histórias em quadrinhos, 

jornais – tradicionais e virtuais), como motivação para a frequência assídua dos alunos e 

professores do curso de Química. A maioria dos entrevistados disse que o principal recurso 

usado pelos alunos desse curso é o livro (90%), seguidos dos periódicos científicos (10%); 

para o uso das TIC, a maioria respondeu internet aberta (55%) e bases de dados especializadas 

(45%), conforme gráfico 2: 

Pegar livro 45%

Estudar 45%

Pesquisas 55%
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Gráfico 2: Recursos informacionais utilizados pelos alunos da licenciatura em Química IFS 

 

              Fonte: Elaboração de Everton Santos Gois, 2016. 

 

Os recursos informacionais, sobretudo, advindos das TIC são importantes para 

compor as bibliotecas públicas de nível superior. Segundo Emmanuelli (2009) a instituição de 

ensino superior deve preparar um cenário que propicie as condições de atender ao aluno, uma 

vez que a sociedade exige cada vez mais profissionais qualificados, dinâmicos, abertos às 

mudanças tecnológicas. 

Em relação ao desenvolvimento de ação cultural e de apoio ao ensino e pesquisa 

na Biblioteca (treinamento para a pesquisa universitária; promoção das fontes bibliográficas 

tradicionais, virtuais e digitais de pesquisa científica), os entrevistados disseram que são 

realizadas ações como lançamento de livros (55%), seguidos de promoção de fontes 

bibliográficas (45%).   

No entanto, os técnico-administrativos chamaram a atenção para existem ações 

culturais realizadas em todas as bibliotecas do IFS/SE, a saber: Bibliocine (exibe filmes 

nacionais e estrangeiros sob uma perspectiva pedagógica; trata-se de um projeto realizado 

para proporcionar aprendizado e entretenimento de qualidade à comunidade de docentes, 

técnicos administrativos ou profissionais externos), Bibliotroca IFS (trabalha com angariações 

de doações de livros de literatura para montar o acervo das bibliotecas; nele ocorre uma troca 

de livros com os usuários que doam as obras) (LIMA, 2016). 
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Os entrevistados (55%) disseram que as contribuições da equipe da Biblioteca no 

uso dos recursos e no desenvolvimento das ações da graduação em Química são orientação, 

auxilio e suporte nas pesquisas aos usuários e apenas (45%) respondeu ser o “atendimento”. 

Ainda na visão dos entrevistados, a contribuição dos professores da graduação em Química, e 

da coordenação pedagógica do curso, em relação ao uso dos recursos informacionais e ações 

culturais desenvolvidos na Biblioteca Universitária pelos alunos, pelos professores e pela 

comunidade escolar são selecionar livros e formação das bibliografias do curso (90%) e 

apenas (10%) respondeu suporte e acompanhamento aos alunos.  

 

4.4 A utilização da Biblioteca vista pelos Usuários - Estudantes de Química – Grupo 

Teste  

 

O Grupo-Teste foi composto por amostra de 15 (quinze) alunos do curso de 

Química. Esse quantitativo foi computado pela recepção dos mesmos em responder aos 

questionários e o horário no qual o pesquisador estava nesse estabelecimento. Uma vez que, 

pela matriz curricular e segundo a coordenação da Biblioteca de Química do IFS, esse curso 

conta com aproximadamente 100 (cem) alunos matriculados na Licenciatura, o número de 

respondentes atende a 15% e pode ser caracterizado como amostra representativa, com nível 

de confiança de 90%1 . 

A maioria (80%) dos entrevistados respondeu que frequentam a biblioteca, porém 

não disseram por quais motivos. Na sequencia, a maioria (70%) também respondeu que a 

referida instituição possui fontes de informação especializada e os recursos informacionais 

preferidos são livros e acesso à internet.  

Ao perguntar aos entrevistados sobre o desenvolvimento de atividades culturais na 

Biblioteca de Química, os respondentes (80%) disseram que ela não promove tais ações. Essa 

informação diverge das que foram relatadas pelos agentes e pelos bibliotecários entrevistados. 

Na sequência foi perguntado se eles, enquanto alunos e usuários dos serviços da biblioteca se 

receberam treinamento nas dependências dessa instituição. A resposta foi unânime, todos 

afirmaram nunca ter recebido treinamento. 

                                                             
1 Para calcular a amostra, foi utilizada a calculadora do Site Cálculo Amostral, no qual colocamos o universo 

total de alunos de Licenciatura em Química como população (100), escolhemos o nível de confiança em 90%. 

Como resultado, o percentual máximo apontado foi de 15% e a margem de erro amostral em mais ou menos 

15%, no endereço: < http://www.calculoamostral.vai.la/>.  
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No entanto, a informação diverge sobre aquelas disponibilizadas no site oficial do 

IFS/SE, onde foram dispostas informações sobre os treinamentos e capacitações que ocorrem 

nas bibliotecas universitárias do instituto, as quais são coordenadas por uma equipe de treinos 

cujo objetivo é a realização de treinamentos à comunidade acadêmica (docentes e técnicos 

administrativos e discentes) quanto ao uso de recursos informacionais disponíveis nos acervos 

físicos e virtuais. Dentre elas se destacam: Treinamento do Sistema Pergamum, Treinamento 

do Portal de Periódicos da CAPES (considerada a maior biblioteca virtual do mundo com 

mais de 150 mil obras), Treinamento da Base de dados da ABNT (com um total de 9223 

normas em todas as áreas), Treinamento da Base EBRARY (uma base e-books da ProQuest 

com 190 mil títulos), Programa de Incentivo à Leitura (estratégias para o incentivo à leitura) 

(DGB/IFS, 2016).  

 Dos entrevistados (80%) disseram que a biblioteca contribui para sua formação 

profissional e cultural, deixando claro que a biblioteca é uma fonte importante na 

disseminação de informações e construção de conhecimentos dos alunos de ensino superior 

(SILVA, 2010). Os respondentes (70%) também disseram que visualizam a biblioteca como 

um serviço especializado, uma vez que atende suas principais necessidades, a busca por 

informação. 

4.5 A utilização da Biblioteca Universitária na formação da Licenciatura em Química: 

análise qualitativa  

Após a análise dos dados coletados nas entrevistas, convém aqui expor uma 

análise geral sobre o que os três grupos falaram a fim de comprovar que a presença da 

biblioteca universitária é tão importante quanto os laboratórios. 

A Biblioteca Universitária, conforme foi falado nos capítulos anteriores, é uma 

unidade que visa o acesso à informação. Sendo que, essa informação diz respeito às áreas 

estudadas nas instituições onde ela faz parte e às disciplinas de cada curso. De modo que, são 

unidades de informação que trabalham com a disseminação e informação especializada, o 

ensino, a pesquisa e a extensão promovidos pelas disciplinas introdutórias, disciplinas do 

núcleo duro, disciplinas de licenciatura, disciplinas preparatórias para o estágio e disciplinas 

optativas.  

Durante a pesquisa, o espaço social de estudo e observação trabalhado foi a 

Biblioteca Universitária do IFS.  Essa biblioteca trabalha com atendimento a alunos do 
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referido curso, além de alunos do ensino médio. Dessa forma, percebe-se que os usuários que 

frequentam essa biblioteca são variados.  

Nas entrevistas realizadas aos três grupos, entende-se que todos possuem acesso à 

Biblioteca de Química. Os entrevistados delimitaram em suas respostas que a biblioteca é 

importante para a vida acadêmica dos alunos da Licenciatura em Química. Desse modo, 

torna-se evidente que a biblioteca é importante para o desenvolvimento do curso e para a 

ampliação de conhecimentos sobre a área de atuação. Sendo assim, pudemos verificar que a 

formação em Química é especializada e está no campo das ciências aplicadas, mas não pode 

ser completa apenas em salas de aula e ambientes laboratoriais.  

No entanto, a referida instituição necessita ampliar seus serviços direcionados aos 

alunos egressos e ingressos, além daqueles que fazem o ensino médio, pois de acordo com os 

entrevistados, as motivações oferecidas são de acesso aos livros e ao laboratório de 

informática para uso da internet.  

Uma vez que, os serviços realizados pela biblioteca universitária necessitam do 

trabalho conjunto de bibliotecários, docentes, técnicos administrativos, discentes, recursos 

tecnológicos, dentre outros. Segundo Freitas, Bolsanello e Viana (2008, p. 92): 

[...] nos tempos atuais, a qualidade dos serviços prestados em bibliotecas não 
está atrelada somente ao desempenho dos funcionários e da estrutura física 

existente nestas, mas também aos recursos computacionais (hardware e 

software) que compõem o sistema de informação. 

O egresso do curso de Licenciatura em Química poderá colocar em prática todos 

os conhecimentos adquiridos durante sua graduação junto aos seus futuros alunos. A base dos 

conhecimentos adquiridos deveu-se em função da leitura das fontes disponíveis e consultas às 

bases de dados utilizadas na biblioteca universitária. Levando-se me consideração que o 

objetivo principal do curso de Licenciatura em Química do IFS é a formação de professores, 

percebe-se a importância do uso dos recursos informacionais disponibilizados pela referida 

biblioteca (PPC, 2014). 

No que se refere aos laboratórios de informática, percebe-se que essas unidades 

assumiram novos contextos de disseminação de informação. Uma vez que, nesses lugares tem 

havido uma numerosa demanda de pessoas em busca de informações online, motivos pelos 

quais algumas bibliotecas universitárias se dividiram em serviços específicos virtuais, a saber: 

consulta ao acervo, base de dados, programa de capacitação do usuário, comutação 

bibliográfica e normatização.  

Schweitzer (2008) define essas divisões supracitadas como:  
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a) Consulta ao acervo – disponibiliza obras de referencias para consulta.  

b) Base de dados – permite ao usuário o acesso e recuperação de 

informações em bases de dados nacionais e interacionais, com orientação no 
local.  

c) Programa de Capacitação do usuário – proporciona treinamentos visando 

tornar os usuários mais aptos para a realização de pesquisas acadêmicas e 

cientificas.  
d) Comutação bibliográfica – solicita fotocópias e/ou empréstimos de 

documentos em outras bibliotecas nacionais ou estrangeiras. 

 e) Normalização – orienta na normalização de trabalhos segundo as normas 
de documentação da ABNT (SCHWEITZER, 2008, p. 8). 

Sugere-se a implantação de atividades informacionais que coloque os alunos da 

graduação, do ensino médio em situações da realidade, uma vez que, esses últimos estarão se 

preparando para a ministração de aulas, pois o curso é de licenciatura. Com isso, fica evidente 

que os alunos que frequentam as dependências da Biblioteca de Química do IFS estão 

classificados em três categorias: primeira, os alunos da graduação, segunda, os egressos e 

terceira, os alunos do nível médio. Cada um deles possui um objetivo de estudo diferenciado, 

sendo a ida a biblioteca dirigida por ele. 

Ainda segundo os entrevistados, os recursos informacionais oferecidos pela 

Biblioteca de Química do IFS são fontes bibliográficas (livro, revistas), internet, fontes 

virtuais (bases de dados). Ainda com base nas informações dessas pessoas (bibliotecários, 

agentes administrativos e alunos) percebe-se que os recursos oferecidos por essa unidade são 

insuficientes. Havendo então a necessidade de ampliá-los, pois o curso necessita de 

laboratórios práticos dentro da estrutura da biblioteca universitária, como por exemplo, 

vídeos, áudio, que poderiam se usados ajudar aos usuários para ampliar seus conhecimentos 

sobre cada disciplina. 

De acordo com os entrevistados, as ações de treinamento dessa unidade 

especializada são restritas ao uso do sistema e ao lançamento de livros. Dessa forma, fica 

evidente que tais ações poderiam ser ampliadas com atividades que incluíssem temas do curso 

de Química. Já em relação aos serviços oferecidos aos alunos, se destacam a orientação para o 

uso das bases de dados, a elaboração do PPC, a orientação e suporte no uso do Sistema 

Pergamum.  

Em relação às ações realizadas pelos funcionários para a Biblioteca de Química 

do IFS, percebeu-se que essas são poucas. Sendo os programas de capacitação do usuário uma 

das ações importantes a ser realizadas pelas bibliotecas. De acordo com Schweitzer (2008, p. 

16) os programas do usuário é um exemplo a ser seguido, e pode ser aplicado em diversos 

setores da biblioteca, contribuindo para a autonomia do usuário no acesso à informação:  
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Tais serviços se encontram dentro dos padrões estabelecidos pelas 

bibliotecas, porém com os avanços tecnológicos, as unidades especializadas 

de bibliotecas necessitam ampliar seus serviços ao campo digital, a partir de 

mídias virtuais, dentre outras.  

Para facilitar o acesso dos alunos aos conhecimentos de cada disciplina do Curso 

de Química, a Biblioteca de Química organiza o seu acervo conforme o planejamento 

pedagógico do curso, uma vez que, cada aluno e docentes vão utilizar a unidade para atingir 

objetivos diferentes, pois cada um está em períodos diferentes. 

As normas gerais que compõe as diretrizes do curso de Biblioteconomia 

determina ser competência e habilidades dos profissionais que atuam nas bibliotecas, a 

elaboração, coordenação, execução e avaliação dos planos, programas e projetos de outros 

cursos universitários (CNE/CES, 2001). Com isso, percebe-se que para elaborar tais 

documentos os bibliotecários necessitam inteirarem-se de conteúdos curriculares de cada 

curso que compõe a instituição onde a biblioteca que eles trabalham está localizada. 

Além das competências e habilidades supramencionadas dos bibliotecários, 

convém mencionar que esses profissionais são orientados a “traduzir as necessidades de 

indivíduos, grupos e comunidades nas respectivas áreas de atuação” (CNE/CES, 2001, p. 32). 

Desse modo, entende-se que os bibliotecários da Biblioteca de Química do IFS precisam 

atender às necessidades dos usuários segundo as áreas de atuação de cada um. 

No trabalho de orientação aos usuários, os bibliotecários realizam auxilio aos 

alunos a cerca das regras de citações em documentos e regras de referencias em trabalhos 

acadêmicos. Isso ocorre em função da demanda de trabalhos de pesquisas solicitados pelos 

professores do Curso de Química. Essas orientações fornecidas por esses profissionais fazem 

parte da biblioteca universitária, que segundo Fernanda Schweitzer (2008, p. 7) “é fornecer 

serviços de informação para a comunidade acadêmica (corpo docente, discente e técnico), 

apoiando as atividades de ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão.” 

Com isso, percebe-se que, para as disciplinas introdutórias, que compõe ao 

conteúdo básico, estão dispostas nos acervos da referida biblioteca para que os alunos possam 

realizar leituras básicas e se familiarizarem com os assuntos.  Já nas disciplinas do núcleo 

duro, que compõe os conteúdos específicos, as obras devem ser de cunho especializado. E 

para isso, os bibliotecários são orientados para orientarem aos alunos, pois além de leituras, 

eles necessitam realizar pesquisas.  

Além dessas, existem as disciplinas pedagógicas, referentes ao processo de 

licenciaturas, as quais remetem aos conteúdos didáticos, e as práticas pedagógicas realizadas 

durante os estágios. No acervo de obras, a biblioteca expõe autores que tratem de 
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metodologias, pois os alunos necessitarão para confeccionarem trabalhos acadêmicos, além de 

obras que os ajudem a conduzirem seus planejamentos de ensino e de aula, para realizarem 

durante suas aulas de estágio em Química.  

A biblioteca, referida nos parágrafos anteriores também dispõe obras que podem 

ser utilizadas nas disciplinas optativas, as quais dão acesso aos alunos a fontes que lhe 

permitem enriquecimento cultural. A partir dessas observações e análises entende-se que a 

Biblioteca universitária necessita ampliar seus recursos informativos, como por exemplo, 

acervo de vídeos, de áudio, de fotografias. A ausência dessas fontes foi percebida durante as 

entrevistas. Uma vez que, não houve menção em nenhum momento nas respostas dos 

entrevistados. Percebeu-se também que o trabalho dos bibliotecários e dos agentes 

administrativos é limitado a orientações do sistema e busca de livros.  

Conforme leituras das literaturas utilizadas nesse trabalho, entende-se que os 

bibliotecários devem estar sempre capacitados, estendendo-se assim, seus serviços, podendo 

promover oficinas sobre temas pesquisados pelos alunos, em trabalhos conjuntos 

interdisciplinares com outras disciplinas, na Química e além dela. Porém, a quantidade de 

bibliotecários também deve ser proporcional ao público atendido, principalmente em 

Bibliotecas Universitárias, aonde podem ser encontradas as necessidades de informação mais 

difíceis de corresponder, se tratando de construção de conhecimentos em nível superior. 

Então, essa deficiência ficou muito clara no caso da biblioteca do IFS, sendo que a 

mesma possui ambiente adequado, oferta de diferentes fontes de informação, atualizadas e em 

número adequado, com o potencial para a prestação dos serviços especializados. A visão da 

biblioteca no Plano Pedagógico de Curso também mostra a valorização, assim como os alunos 

demonstram que precisam da biblioteca e querem ter mais e melhores serviços para ela.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada buscou alcançar todos os objetivos especificados para seu 

desenvolvimento, a saber, estabelecer a importância da Biblioteca Universitária e de sua 

Setorial em Química, assim como do bibliotecário como disseminador do conhecimento, na 

formação universitária dos alunos do curso superior em Química, principalmente a 

Licenciatura que formará futuros professores.  

Durante a coleta de dados e consequente análise foi entendido que as unidades de 

informação universitárias contribuem para a qualificação dos alunos graduandos e graduados, 

os egressos nas ciências aplicadas, tanto quanto em outras áreas do conhecimento.  

Desse modo, a Biblioteca Universitária deve ser pensada e gerenciada visando à 

sua interação com o ensino e aprendizagem, entre o educador, o profissional bibliotecário e os 

alunos; sendo necessárias condições para a clareza da disseminação das informações e 

construção de conhecimentos, principal função dessa unidade. Com isso, fica entendido que 

nesse espaço, o bibliotecário deve ser especializado e interaja com o aluno, de maneira que a 

sua orientação e mediação contribuam para transformação qualitativa do educando. 

A Biblioteca Setorial de Química do IFS se mostra deficitária por não executar os 

serviços especializados em virtude da falta de recursos humanos e por não contar com ações 

conjuntas dos profissionais envolvidos, como, Coordenadores, Professores e Bibliotecários. 

Uma vez que, o quadro de profissionais especializados é reduzido e as fontes especializadas 

insuficientes, essa setorial está funcionando como se fosse uma coleção no acervo geral, sem 

as especificidades necessárias ao melhor aproveitamento do ensino, pesquisa e extensão da 

licenciatura em Química. Durante as entrevistas, ficou evidente o quantitativo de apenas três 

bibliotecários, os quais realizam a orientação dos alunos e executam outras tarefas, como 

catalogação, indexação, alimentação do Pergamum. Sendo funções minimalistas para o 

contingente de alunos que frequentam as dependências dessa unidade. 

Verificou-se que a referida instituição quase não promove ações que orientam aos 

usuários na busca de fontes, sendo para isso necessária a presença do profissional 
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bibliotecário, a fim de mediar, incentivar e despertar, através de ações culturais, o acesso à 

informação e à apropriação do conhecimento por parte dos estudantes. As motivações dos 

usuários na ida à Biblioteca Universitária são o uso dos laboratórios de informática e do 

acesso livre à internet. Fator este identificado como relevante para a pesquisa porque 

caracteriza um cenário em que, entende-se que a unidade deve buscar realizar ações que 

motivem a formação de leitores e instiguem os alunos as práticas da pesquisa. 

Muito embora tenha sido citada a prática de atividades de ação cultural na 

Biblioteca Universitária do IFS, essa não está atendendo aos universitários frequentadores da 

Biblioteca Setorial de Química, como pudemos apurar nos depoimentos. Acreditamos que a 

adequação dos horários das atividades seja o principal entrave no acesso dos alunos de 

Química, privilegiando os cursistas do segundo grau do IFS. 

  A prática da pesquisa deve estar vinculada a atividades de extensão à sala de aula 

e não existe um programa que inclua ou promova a interação do setor da biblioteca com o 

plano de ensino das disciplinas do curso, barreira que foi identificada como um fator de 

dificuldade para a promoção e o incentivo à pesquisa. Durante as pesquisas com os teóricos 

que embasaram esta pesquisa se identificou uma preocupação na interação entre a biblioteca e 

os professores para que se possa implementar ações que incentivem à pesquisa, contudo, a 

prática evidenciou que a falta da interação entre estes profissionais é bem maior que o 

desejado. 

O acervo, os produtos e os serviços de uma Biblioteca Universitária foram 

levantados na pesquisa e a importância da Biblioteca Setorial de Química como setor da 

biblioteca central faz ressaltar que a nível estrutural e de acervo os serviços são satisfatórios, 

lembrando que, teoricamente toda e qualquer aquisição de produtos bibliográficos advêm de 

consulta prévia com os professores da disciplina e no caso desta pesquisa, do Departamento 

de Química. O que nos leva a interpretar que a falta de um programa de promoção da 

Biblioteca Setorial como fonte de pesquisa que tem como resultado o desconhecimento destes 

profissionais.  

A pesquisa proporcionou um levantamento de dados que apontou índices 

deficitários, em relação à qualidade dos serviços especializados prestados pela Biblioteca 

Universitária e seus setores, e se reflete de forma negativa para a formação sociocultural dos 

estudantes da instituição.  

De acordo com as finalidades da pesquisa, foram consideradas as seguintes 

observações finais: 



65 
 

 Sendo em condições ideais ou adversas, a Biblioteca Universitária Central 

e a Setorial de Química, que compartilham parte de suas instalações, foi 

percebida pelos alunos como um importante ambiente de formação para a 

Licenciatura em Química;  

 Bibliotecas mais atrativas e funcionais dentro das universidades 

influenciam a formação dos alunos e o cumprimento das funções da 

educação superior, em cursos de ciências aplicadas, assim como em outras 

áreas do conhecimento; 

 Na formação superior, a Biblioteca Setorial deve contemplar serviços e 

ações culturais voltadas para a formação do leitor, em paralelo às ações de 

prática laboratorial, voltada para os estudantes do curso de Química; 

 O profissional bibliotecário atuante em bibliotecas universitárias, 

sobretudo na formação acadêmica em nível superior, é o profissional 

melhor capacitado para promover a competência informacional, a 

mediação de leitura e a formação do leitor. Por isso, importa muito a sua 

quantidade na instituição, além da presença de estagiários de 

Biblioteconomia em proporção adequada; 

 A coordenação pedagógica da universidade tem de cumprir seu papel de 

viabilizar a formação de egressos do processo da formação superior na 

Licenciatura em Química, contemplando os aspectos curriculares e, por 

outro lado, a formação sociocultural que só a Biblioteca Universitária 

poderá apoiar adequada.  

Quanto a resposta ao problema de pesquisa: “Qual a contribuição da Biblioteca 

Universitária Setorial na formação de futuros licenciados em Química?” A Biblioteca 

Universitária e sua setorial, ainda que sob condições consideradas inadequadas pela pesquisa, 

mostrou contribuir na formação dos futuros licenciados em Química, segundo o depoimento 

de todos os envolvidos e as observações de campo.  Conclui-se que a tomada de ações 

corretivas deve partir principalmente das partes competentes do IFS, Diretores, 

Coordenadores, Professores e Bibliotecários, solicitando o aumento do quadro funcional e da 

disponibilização de fontes de informação especializadas, em quantidade e variedade 

adequadas, para uma consequente melhoria na execução dos serviços visando o melhor 

aproveitamento possível na formação sociocultural dos estudantes de nível superior.  
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Sabemos que grande parte desses problemas serão saneados no futuro próximo, 

quando a Biblioteca Universitária do IFS for abrigada por seu novo prédio, no momento ainda 

está em instalação provisória. Porém, acreditamos que o treinamento ao usuário e a ação 

cultural em horários e com temas compatíveis aos universitários da Licenciatura em Química 

podem ser praticados imediatamente, apoiando a maior contribuição da Biblioteca e dos 

bibliotecários à formação superior do curso observado, em sua Biblioteca Setorial.  
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ANEXO I 

ENTREVISTA GRUPO-ESPECIALISTA = BIBLIOTECÁRIOS DO IFS 

Mediante assinatura de Termo de Consentimento livre e Esclarecido, para ser gravada, 

integralmente transcrita e chancelada pelo entrevistado antes da utilização.  

 

1- Os alunos do curso de Química frequentam a biblioteca constantemente? Explique as 

motivações, sob a ótica de sua atuação profissional superior.  

 

2- Existem recursos informacionais para a graduação em Química (fontes bibliográficas; TIC; 

acesso à internet e bases de dados; assinatura de periódicos – revistas, histórias em 

quadrinhos, jornais – tradicionais e virtuais) que motivem a frequência dos alunos à 

biblioteca?  Você os conhece e indica? Exemplifique.  

 

3- É desenvolvida ação cultural e treinamento de competências informacionais na Biblioteca? 

Poderia exemplificar com as ações mais representativas para os alunos e professores do curso 

de Química?    

 

4- Qual a contribuição da equipe da Biblioteca no uso dos recursos e no desenvolvimento das 

ações? Poderia exemplificar os pontos fortes e fracos da equipe, em relação a esta 

contribuição? 

 

5- Qual a contribuição dos professores, assim como da orientação e coordenação pedagógica 

do curso de Química, na apropriação dos recursos informacionais e ações culturais 

desenvolvidos na Biblioteca pelos alunos, os próprios professores e a comunidade escolar? 

Poderia exemplificar os pontos fortes e fracos da equipe, em relação a esta contribuição? 
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ANEXO II 

QUESTIONÁRIO GRUPO-TESTEMUNHA = AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE 

TRABALHAM NA BIBLIOTECA DO IFS 

1. Os alunos da graduação em Química frequentam a biblioteca constantemente?  

(  ) Sim, (  ) Não.                Por qual motivo? (Opcional) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Qual a principal motivação da visita dos alunos e professores de Química para vir à biblioteca, em 

sua opinião sincera? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.  Existem recursos informacionais (fontes bibliográficas; TICs; acesso à internet e bases de dados; 

assinatura de periódicos – revistas, histórias em quadrinhos, jornais – tradicionais e virtuais) que 

motivem a frequência dos alunos de Química e seus professores à biblioteca?  

(  ) Sim, (  ) Não.     Poderia exemplificar com os recursos mais representativos?  (opcional)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. É desenvolvida ação cultural e de apoio ao ensino e pesquisa na Biblioteca (treinamento para a 

pesquisa universitária; promoção das fontes bibliográficas tradicionais, virtuais e digitais de pesquisa 

científica).   

(  ) Sim, (  ) Não.     Poderia exemplificar com as ações mais representativas?  (opcional)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Qual a contribuição da equipe da Biblioteca no uso dos recursos e no desenvolvimento das ações da 

graduação em Química? Poderia exemplificar os pontos fortes e fracos da equipe, em relação a esta 

contribuição? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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6. Qual a contribuição dos professores da graduação em Química, assim como da orientação e 

coordenação pedagógica do curso de Química, na apropriação dos recursos informacionais e ações 

culturais desenvolvidos na Biblioteca Universitária pelos alunos, os próprios professores e a 

comunidade escolar? Poderia exemplificar os pontos fortes e fracos da equipe, em relação a esta 

contribuição? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

QUESTIONARIO GRUPO-TESTE = ESTUDANTES E PROFESSORES DA 

GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

1-VOCE FREQUENTA A BIBLIOTECA DO IFS? 

(  ) Sim, (  ) Não.            POR QUAL MOTIVO? (Opcional) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2-A BIBLIOTECA DO IFS POSSUI FONTES DE INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA, ACESSO À 

INTERNET E OUTROS RECURSOS INFORMACIONAIS DE SEU INTERESSE? 

(  ) Sim, (  ) Não.           QUAIS SÃO OS SEUS PREFERIDOS?  (Opcional) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3-A BIBLIOTECA DO IFS DESENVOLVE ATIVIDADES CULTURAIS E CIENTÍFICAS DE SEU 

INTERESSE? 

(  ) Sim, (  ) Não.           QUAIS SÃO AS SUAS PREFERIDAS?  (Opcional) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4- VOCE RECEBEU TREINAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA DO IFS PARA 

PESQUISA? 

(  ) Sim, (  ) Não.                  POR QUÊ? (Opcional) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5-NA SUA OPINIAO A BIBLIOTECA DO IFS CONTRIBUI PARA SUA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CULTURAL? 

(  ) Sim, (  ) Não.                POR QUÊ? (Opcional) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6-VOCÊ VÊ A BIBLIOTECA COMO UM SERVIÇO ESPECIALIZADO E EQUIPADO QUE 

ATENDE SUAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA? 

(  ) Sim, (  ) Não.                EXPLIQUE. (Opcional) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



75 
 

ANEXO IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “A BIBLIOTECA UNIVERSÁRIA NA LICENCIATURA EM 

QUÍMICA: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS”, sob a responsabilidade do pesquisador 

Everton Santos Gois, a qual pretende servir como fonte de informações especializadas locais na elaboração e 
trabalho de grau, em nível superior de bacharelado.  Sua participação é voluntária e se dará por meio de 

entrevista gravada e transcrita para sua leitura e verificação, cujo conteúdo servirá para compor referencial 

teórico de pesquisa científica no campo da Biblioteconomia e Documentação, visando a elaboração de Trabalho 

Monográfico de Conclusão de Curso. Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são: o falseamento 

de declarações ou de falas que possam comprometer sua imagem profissional, e para evitar tal risco, o material 

transcrito será criticável e editável antes da aprovação. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o 

desenvolvimento de conteúdo inédito, referente às Bibliotecas Escolares Brasileiras, quando servindo como 

recurso de apoio pedagógico à formação profissionalizante e técnica. Se depois de consentir em sua participação 

o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 
pesquisa serão analisados e publicados, sendo a sua identidade vinculada aos conteúdos e divulgada na 

monografia, por tratar-se de especialista consultado. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar 

em contato com o pesquisador Everton Santos Gois no endereço: Rua G, número 112, Conjunto Moisés Gomes, 

Centro, Barra dos Coqueiros, Sergipe, pelo telefone (79) 99946-5613 Vivo, ou poderá entrar em contato com o 

Departamento de Ciência da Informação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de 

Sergipe – NUCI, (79) 2105-6822.  

 

Consentimento Pós–Informação  

 

Eu, ___________________________________________________________, fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser.  

 

 

Assinatura do entrevistado, Carimbo, local e data. 

RG: ____________________________________  

Unidade de Lotação no IFS: 

__________________________________________________________________________ 

Função no estabelecimento 

observado:__________________________________________________________________ 

 

Eu, Everton Santos Gois, firmo este termo de compromisso, conforme Leis Federais e Código de Ética do 

Profissional Bibliotecário, dou fé e arcarei com a eventual quebra do seu conteúdo. 

 

Assinatura do Pesquisador, local e data.  
 

RG:________________________________________________________________________ 

Departamento de Ciência da Informação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de 

Sergipe – NUCI 
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ANEXO V 

FOLHA DE INFORMAÇÃO IFS/SE – INDICADORES DA LICENCIATURA EM 

QUÍMICA 

 

 


