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BIBLIOTECA CLÓVIS VERGARA MARQUES 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR 

 

A Biblioteca Clóvis Vergara (BCVM), do Campus Porto Alegre, do Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), inicia suas atividades formais na década de 

1980, no prédio da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), na Escola Técnica de Comércio (ETC) da UFRGS. Em sua origem 

atendia a demanda de cursos profissionalizantes, pós- ensino médio (VICENTINE, 

1979).   

A BCVM começa a ser planejada na década de 1980, pelo então diretor da 

ETC, professor Clóvis Vergara Marques, que conta com a ajuda da professora 

Elisabeth Passos, que lecionava no Curso de Secretariado, com formação em 

Arquivologia e Biblioteconomia. 

 Em “01 de junho de 1982”, foi formalizado, por meio de uma “Portaria Interna” 

Feijó (2017, p. 47) a ação de criação da biblioteca da ETC, nomeando a professora 

Elisabeth Passos como a responsável por iniciar as ações de criação e estruturação 

da BCVM. O professor Vergara e a professora Elisabeth Passos, abraçam a causa e 

juntos iniciam a captação de recursos para estruturar a Biblioteca e promovem 

campanhas de doações de materiais bibliográficos para formar o acervo.   

Mesmo formalizada, o investimento no acervo foi mínimo, já que o foco da 

UFRGS não era o ensino profissionalizante e, sim, o ensino superior. As aquisições 

de acervo na sua grande maioria resultavam de doações da comunidade interna e 

externa a ETC.  

No ano de 2008 por meio da Lei Nº 11.892, de 29 de  dezembro de  2008 são 

criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Brasil (2008). E, é 

dentro destas novas perspectivas apontadas para o ensino profissionalizante pelo 

governo federal, que a comunidade da Escola Técnica de Comércio da UFRGS, revê 

seus objetivos no seu fazer laboral, a educação profissional, e decide se apartar da 

UFRGS.  

Com isso, migra suas estruturas de ensino e seu corpo técnico para o IFRS, 

com vistas a oferecer uma formação vertical a seus alunos: ensino básico, ensino 

profissionalizante e ensino superior – graduação e pós-graduação. Após algumas 

tratativas entre as gestões da UFRGS, IFRS e ETC, esta unidade de ensino passa a 

se denominar e a se reconhecer como Campus Porto Alegre do IFRS.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
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Com a mudança de mantenedor, a ETC passa compor o IFRS. A criação de 

novos cursos, a mudança de foco no ensino profissionalizante por parte do Ministério 

da Educação foram fatores determinantes para a formação e desenvolvimento da 

coleção, a BCVM passa a ter um investimento significativo em seu acervo. 

Em 2012 o IFRS adquire o software de gerenciamento de biblioteca 

Pergamum, as bibliotecas do instituto passam a trabalhar em rede, com catalogação 

descentralizada. Isso permite certa autonomia das unidades, respeitando as 

peculiaridades no trato com suas comunidades acadêmicas.  

No ano de 2013, depois de ocupar espaços provisórios dentro do Campus 

Porto Alegre, a BCVM tem seu acervo, suas estruturas e seu corpo técnico em um 

ambiente próprio para suas atividades: acervo organizado, espaço próprio para o 

estudo e pesquisa, espaços específicos para seus processos de trabalho e 

coordenação.  

A equipe da BCVM dentro desta estrutura física e organizacional busca atuar 

de forma a cumprir sua missão de fornecer subsídio informacional para as atividades 

de ensino, pesquisa e/ou extensão realizadas pelos discentes e servidores da 

instituição, promovendo o fácil acesso a todos os seus recursos e serviços. Seus 

objetivos são fomentar a pesquisa e a leitura, para promover maior enriquecimento 

cultural e aquisição de conhecimento por parte da comunidade acadêmica e 

comunidade externa. 

A BCVM tem seu acervo e serviços acessíveis à comunidade em geral, sendo 

o empréstimo domiciliar restrito aos alunos e servidores do campus; ficando 

disponível para a comunidade externa, a consulta local ao acervo, a utilização de suas 

dependências e acesso à Internet. 

Atualmente a biblioteca funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h, 

totalizando 13 horas ininterruptas. Este horário de funcionamento beneficia tanto a 

comunidade interna quanto a externa pois amplia o atendimento nos horários de 

maior demanda, que são os intervalos das aulas e, entre os turnos. 

 

 

2 SISTEMA DE BIBLIOTECAS DO IFRS 

 

A Biblioteca Clóvis Vergara Marques, do Campus Porto Alegre é uma das 17 

unidades que compõem o Sistema de Bibliotecas do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (SiBIFRS), vinculado à Pró-Reitoria de 

Ensino da instituição.  
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A criação do SiBIFRS integrou algumas ações das bibliotecas da instituição no 

que se refere a seus aspectos funcionais e operacionais. Seu objetivo é coordenar as 

políticas e ações relativas às bibliotecas do IFRS, no âmbito institucional, buscando 

 

 otimizar seus serviços, por meio da padronização de funcionamento das bibliotecas, 

visando oferecer suporte bibliográfico e informacional às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no âmbito do IFRS.  

A gestão do SiBIFRS tem mandato de dois anos e atua de forma itinerante, 

estando hoje a cargo da bibliotecária Josiane Silva, do campus Rio Grande, que 

busca dar suporte às ações das bibliotecas nos campi, construindo e formalizando 

políticas que as atendam.   

 

 

3 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

 

O desenvolvimento do acervo bibliográfico segue as diretrizes da Política e 

Desenvolvimento de Coleções do IFRS (2017) e é planejado, buscando atender aos 

eixos de ensino, pesquisa e extensão do campus Porto Alegre, objetivando reunir, 

conservar e disseminar a informação, tendo seu acervo, como a base dos processos 

de ensino-aprendizagem, Neves (2000). 

A aquisição de obras para a composição do acervo concentra-se na sua 

totalidade por compra, por meio de pregões, criados e gerenciados com exclusividade 

para este objetivo.   

O pregão para aquisição de acervo bibliográfico é realizado pela Reitoria e 

operado com o apoio de todos os campi do IFRS. Os itens a serem adquiridos levam 

em consideração o levantamento das bibliografias nos planos de ensino dos cursos e 

suas respectivas demanda.   

A aquisição é embasada ainda nas definições do Plano de Desenvolvimento 

Institucional realizado a cada quadriênio e o valor disponível para aquisição de acervo 

é previsto no Plano de Ação do IFRS elaborado anualmente por suas unidades, 

podendo sofrer alterações e cortes na matriz orçamentária, já que somos 

subordinados a outras esferas públicos.  

O processo de compra é realizado pela Diretoria de Administração e 

Planejamento com o apoio da biblioteca em sua execução. A BCVM, também, recebe 

doações que passam por análise técnica, caso sejam   provadas, passam a compor 

o acervo. 

 O acervo da Biblioteca conta com 7179 títulos e 14435 exemplares, 407 

materiais adicionais em diversos formatos, compreendendo livros, multimeios – CD-

ROM, DVDs, entre outros, conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Estatística Geral do Acervo 

 
Fonte: Sistema Pergamum. Módulo Relatórios. 

 

 

4 DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

 

As principais diretrizes para a atualização e expansão do acervo estão 

definidas na Política e Desenvolvimento de Coleções do IFRS. Localmente, no que 

diz respeito às bibliografias básicas e complementares existente nas ementas das 

unidades curriculares dos cursos superiores, o processo de organização e aquisição 

dos itens selecionados é realizado em cooperação entre Biblioteca, Direção de Ensino 

e Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, que são responsáveis 

por organizar as demandas do Núcleo Docente Estruturante (NDE), bem como com 

os demais docentes. 
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Anualmente é preenchida uma planilha de levantamento de demanda que 

norteia o processo de aquisição das obras necessárias. A Biblioteca é responsável  

pela solicitação dos livros e demais encaminhamentos junto aos fornecedores 

elencados no pregão de aquisição de acervo bibliográfico. 

Para otimizar este processo de compra, foi criada pela Direção de Ensino uma 

planilha eletrônica para cada curso superior e compartilhada com as coordenações 

de curso. Nesta planilha a biblioteca informa a situação de aquisição de cada obra 

constante do PPC.  

No caso de se tratar de obras esgotadas, a coordenação de curso é notificada. 

O NDE e demais docentes, são responsáveis por realizar a substituição da obra, para 

que a biblioteca realize novo levantamento de preço. Caso haja pregão vigente e 

orçamento disponível se encaminha a solicitação para a Coordenadoria de Compras, 

Licitações e Contratos para que proceda à aquisição da obra selecionada pelo 

colegiado do Curso ou pelo titular da disciplina.  

As coordenações de curso superior também são responsáveis por analisar 

qualitativa e periodicamente, as obras que compõem as ementas dos cursos, 

notificando possíveis alterações à Biblioteca, para que esta, juntamente à Direção de 

Administração e Planejamento execute o processo de aquisição. 

 

 

5 ESPAÇO FÍSICO 

 

Com uma área total de 374,72m², a Biblioteca dispõe de sala para o acervo, 

salão de estudos, sala para processamento técnico e preparo dos materiais para a 

circulação e hall de entrada com espaço para e estudo, guarda-volumes e balcão de 

atendimento / referência, conforme dados abaixo. 

 

➢ Espaço físico Acervo: 153,04m² + 29,98m² = 183,02m²; 
 

➢ Espaço físico Circulação e Referência (setor de atendimento): 
126,10m²; 
 

➢ Espaço físico Coord.: 15,87m²; 
 

➢ Espaço Físico Sala de estudos: 24,06m²; 
 

➢ Espaço físico Processos Técnicos: 25,41m² 
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Embora ainda sejam necessárias adequações quanto à acessibilidade no 

espaço, a organização do mobiliário foi pensada visando possibilitar a circulação de 

usuários cadeirantes entre as estantes. As salas de estudos estão localizadas 

ambientes externos a BCVM e dispõem de mesas e assentos para estudo em grupo. 

A BCVM oferece a seus usuários acesso à Internet, por meio de 3 terminais de 

computadores para pesquisa na Web.  

O terminal 01 está equipado com leitor de tela, com vistas a permitir acesso a 

pessoas com deficiência visual, assim como disponibiliza em todas as máquinas 

softwares livres de produção de textos, apresentação de trabalho e dados 

matemáticos para que os usuários possam desenvolver atividades de ensino, 

pesquisa e/ou extensão.  

Os espaços para estudos individuais estão disponíveis junto ao acervo, por ser 

o ambiente que permite mais privacidade para estudo na Biblioteca. 

No hall de entrada, os usuários têm à sua disposição, 01 computador exclusivo 

para consulta ao catálogo Pergamum do SiBIFRS, renovações e reservas, 05 mesas 

de estudo coletivo, com 20 assentos.  

 

 

6 AUTOMAÇÃO DO ACERVO 

 

O acervo está informatizado e seu catálogo está disponível online por meio do 

Software Pergamum, que é um dos sistemas mais completos para gerenciamento de 

bibliotecas e um dos mais utilizados no país em bibliotecas universitárias (IFRS, 

2018). Movimentações como consultas, reservas e renovações podem ser feitas 

pelos usuários através da internet. 

 

7 SERVIÇOS 

 

A Biblioteca dispõe dos seguintes serviços: 

 

➢ consulta local ao acervo; 

➢ empréstimo domiciliar; 

➢ auxílio em pesquisas bibliográficas; 

➢ disseminação seletiva da informação; 

➢ acesso local e remoto ao portal de periódicos da CAPES;  

➢ consultas, renovações e reservas online; 

➢ acesso à internet sem fio; 

➢ computadores para realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos; 
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➢ auxílio em normalização bibliográfica 

➢ capacitações para o acesso e uso de fontes de informações eletrônicas 

e elaboração de trabalhos de conclusão de curso (Quadro 1); 

 

Quadro 1 – Capacitações oferecidas pela BCVM1 

CITAÇÃO E 

REFERÊNCIAS 

Apresenta as normas de 

citação (NBR 10520/2002) e 

de referência (NBR 

6023/2018) que, 

respectivamente, orientam 

quanto aos tipos de citação 

e elaboração de referências 

para diversos tipos de 

documentos. 

1h30min 20  

Horário: 14h às 15h30min 

Inscrições: 

coordenadoria.biblioteca@poa.ifrs.edu.br 

Ministrantes: Débora e Filipe 

 

 

ARTIGO 

CIENTÍFICO 

 

 

Orienta a elaboração de 

artigo científico segundo 

norma NBR 6022/2018. 

1h 20  

Horário: 15h às 16h 

Inscrições: 

coordenadoria.biblioteca@poa.ifrs.edu.br 

Ministrantes: Débora e Filipe 

MENDELEY 

BÁSICO 

Apresenta o gerenciador 

bibliográfico Mendeley e 

seus recursos como 

importação e exportação de 

registros, organização dos 

registros, limpeza de 

duplicatas e plug-in para 

citação e referência e o Save 

to Mendeley. 

2h 20  

Horário: 15h às 17h 

Inscrições: 

coordenadoria.biblioteca@poa.ifrs.edu.br 

Ministrantes: Débora e Filipe 

 

PORTAL DA 

CAPES 

Apresenta o Portal de 

Periódicos da Capes, e seus 

recursos para a pesquisa: 

metabusca por assunto, 

busca por base, por livro e 

por periódico. 

Apresenta noções para 

montagem de estratégias de 

busca utilizando operadores 

booleanos. 

1h 20  

Horário: 15h às 16h30min 

Inscrições: 

coordenadoria.biblioteca@poa.ifrs.edu.br 

Ministrantes: Débora e Filipe 

Fonte: Bibliotecário(a) ministrantes 

 
1 Estas capacitações foram oferecidas as terças-feiras no ano de 2018, e foram excepcionalmente 
adequadas as agendas dos professores solicitantes. 
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8 EQUIPE 

 

Os servidores da biblioteca atuam em jornada de trabalho flexibilizada, 

regulamentada pela Instrução Normativa Nº 02, de 30 de março 2015 (BRASIL, 2015), 

aprovada por meio da Resolução nº 18, de 24 de junho de 2016, pela Conselho de 

Campus do Campus Porto Alegre (IFRS, 2016).  

Os servidores da biblioteca estão subordinados diretamente à Direção 

Campus. A equipe, hoje, conta com cinco (05) servidores, conforme exposto no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 - Equipe de trabalho da Biblioteca 

Servidor Cargo Horário2 

Debora Cristina Daenecke 

Albuquerque Moura3 

Bibliotecária 08h - 14h 

Filipe Xerxenieske Silviera Bibliotecário 8h as 14h 

Suzinara da Rosa Feijó Bibliotecária  13h - 19h 

Juliane Ronange Silva Paim Auxiliar de Biblioteca 10h - 16h 

Rosangela Carvalho Rosa Auxiliar de Biblioteca 12h – 18h 

Fonte: BCVM 

 

 

9 SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

 

A BCVM oferece acervos físico e virtual para seus usuários. Estas propostas 

de serviço visam atender as necessidades de informação dos nossos alunos durante 

toda sua formação acadêmica dentro da nossa instituição.   

As bibliotecas virtuais Minha Biblioteca, Biblioteca Virtual Pearson, totalizam 

17.897 títulos. Já a base eletrônica Target GEDWeb, disponibiliza normas técnicas, 

ferramentas importantes na construção de documentos técnicos. Estes recursos 

eletrônicos auxiliam nossos alunos e professores na execução de suas atividades 

acadêmicas.    

 
2 Os servidores se revezam no atendimento ao público noturno.  
3 Acompanhamento de cônjuge.  
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No ano de 2019 a BCVM processou 2302 empréstimos, 2320 devoluções e 

4288 renovações (Anexo A), sendo que estas modalidades são de uso exclusivo dos 

usuários com vínculo institucional, sendo que os dois primeiros serviços de circulação 

acontecem em loco, com a interação do servidor(a) da BCVM com seu público.    

O Campus Porto Alegre atende a três níveis de ensino: médio – Proeja, técnico 

subsequente, graduação e pós-graduação – especialização e mestrado.  Com isso 

busca cumprir as metas que originaram os Institutos Federais (IFs), que é uma 

formação vertical. 

Os cursos de graduação e pós-graduação exigem de seus formandos um 

trabalho de conclusão de curso. Estas produções acadêmicas são armazenadas no  

Catálogo Pergamum do IFRS e no Repositório de Documentos Oficiais, gerenciado 

pelo software ATOM4,  com acesso a seus conteúdos através do portal do Campus 

Porto Alegre.  
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ANEXO A – Relatório de circulação por categoria - 2019.  
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Fonte: Sistema de Bibliotecas do IFRS5.  

 
5 Disponível: http://pergamum.ifrs.edu.br/pergamumweb_ifrs/RelatoriosExibeResultadoServlet. 
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