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Damos continuidade, neste momento, ao "Estudo de 
Avaliação de Uso de Periódicos nas Bibliotecas da Universida
de de São Paulo"

Ê proposto um levantamento quantitativo dó uso das 
publicações periódicas do Sistema Integrado de Bibliotecas da 
USP (SIBI), para estudos de adequação das coleções no tocante 
aos seguintes itens: seleção para aquisição e descarte de tí
tulos; renovação, substituição e cancelamento de assinaturas; 
identificação de títulos novos; complementação de falhas; es
tabelecimento de núcleos bãsicos de coleções; possível remane 
jamento das coleções periódicas entre Unidades.

A coleta de dados serã baseada na circulação (em
préstimo, consulta e demanda de fotocopiasJ de toda a coleção 
de periódicos de cada Biblioteca (exceção de obras de referên 
cia), adquiridos.por compra, doação ou permuta.

A metodologia a ser adotada consiste na coleta dia 
ria e analise dos dados de títulos existentes e de títulos 
não existentes na coleção da Biblioteca.

0 titulo completo, local de publicação de cada pe
riódico e os respectivos anos de publicação foram considera
dos indispensáveis para este estudo. A Biblioteca poderã, en
tretanto, para uso próprio, incluir itens complementares,tais 
como o idioma da publicação, a categoria do usuário, etc

Este Manual de Procedimentos foi elaborado por bi
bliotecários de Unidades da USP e por bibliotecários do Depar 
tamento Técnico do SIBI, demonstrando a necessidade do traba
lho de equipe, imprescindívèl a todo o Sistema de Bibliote
cas Por esse motivo, o segundo período de coleta de dados de 
verã estender-se a todas as Bibliotecas da USP, em número de 
43, e terá a duração de 03 anos, para que o estudo em apreço



seja consistente e atinja o objetivo proposto. Somente o re
sultado conjunto e uniforme permitira um julgamento satisfato 
rio do nível de eficiência da coleção de periódicos da USP

Por outro lado, torna-se importante destacar que 
toda Biblioteca tem por tarefa formar e manter coleção adequa 
da as necessidades de seus usuários Assim sendo, a analise 
de uso do acervo de periódicos pelas Bibliotecas da USP nao 
sõ trarã recursos para atender a diretrizes comuns, como tam
bém auxiliara primordialmente a cada Unidade para reciclar,se 
necessário, a sua política de aquisição de periódicos e de 
depuração desse acervo, mantendo-o, desta forma, atualizado e 
atuante.

Pretende-se que, para o próximo período de coleta 
de dados, as atividades relativas ao referido programa sofram 
um acompanhamento critico das Unidades e do Grupo de Traba
lho, para que o mesmo alcance um grau de otimi.zação e se esta 
beleça como um processo permanente na USP.

MARIA LUIZA RIGO PASQUARELLI 
Diretora Técnica 

Sistema Integrado de Bibliotecas - USP
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AVALIAÇÃO DE USO DE PERIÕDICOS
USP

1. Objetivo
Levantar quantitativamente a circulação de publicações pe
riódicas das Bibliotecas da USP, para estudos de uso e ade 
quação de coleções.
A analise dos dados obtidos serã realizada visando a:
a) auxiliar os critérios de seleção para aquisição ou des

carte de títulos de periõdicos;
b) renovar ou cancelar assinaturas;
c) identificar novos títulos para aquisição;
d) complementar falhas;
e) estabelecer núcleos bãsicos de coleções;
f) remanejar coleções entre Unidades (se necessário)•

2. Abrangência
A coleta de dados abrangera o período de 03 anos, a saber 
janeiro/87 a dezembro/89 Para tanto, deverá ser considera 
da a circulação de toda a coleção de publicações periódi
cas das Bibliotecas componentes do Sistema (ver anexo 1), 
adquirida por compra, doação ou permuta, excetuando-se os 
periõdicos de referência, tais como índices, "abstracts11, 
coletâneas de legislação, anuários estatísticos, etc 
Alem dos títulos periõdicos existentes na coleção da Bi
blioteca, este estudo abrangerá também as demandas dos usu
ãrios de cada Unidade, para títulos não existentes no res
pectivo acervo (ver conceituação a p.10)

3 Metodologia
3 1 Procedimentos para a coleta diária de dados

3.1.1 Títulos existentes no acervo - registrar os se
guintes dados mínimos e indispensáveis: o título
da publicação, os totais de unidades físicas (se 
ja volume ou fascículo) que circularam, bem como
os respectivos anos de publicação, agrupando-os
por períodos previamente estabelecidos ( ver
311.2) Se for do interesse da Biblioteca, es 
se registro poderá ser feito tambem para uso prõ
prio, segundo as categorias de uso(ver 3 1.1.1).
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A coleta diãria poderã ser registrada no formula 
rio padrão (item 3 2 2 )  ou em formulário estabe
lecido pela prõpria Biblioteca, desde que in
clua os dados mínimos e indispensáveis para a 
coleta final.

3 1.1 1 Categorias de uso - serio consideradas 
as seguintes categorias de uso, observa
da a rotina de serviço da Biblioteca:

a) Consulta - registrar cada Unidade fí
sica (seja fascículo ou volume) con
sultada na Biblioteca, observando-se 
o seu ano de publicação, incluindo-o 
no respectivo agrupamento por perío
dos ;

b) Empréstimo - no caso da Biblioteca 
realizar empréstimo de periódicos, re 
gistrar cada Unidade física (seja fas 
ciculo ou volume) retirada, por ano 
de publicaçao, incluindo—o no agrupa
mento por períodos Considerar também 
o atendimento por Emprêstimo-entre-Bi 
bliotecas;

c) Fotocépias - no caso da Biblioteca 
manter controle da demanda das copias 
de periodicos, registrar cada Unidade 
física (seja fascículo ou volume) fo
tocopiada total ou parcialmente Ob
servar o ano da publicação, incluindo 
-o no respectivo agrupamento por pe
ríodos Considerar, neste item, as so 
licitações diretas (feitas pessoalmen 
te) e a comutação bibliográfica, so
licitada através de correspondência 
ou programas específicos (COMUT, 
BIREME, EMPRAPA, etc.)
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MOTAS

2.

As Bibliotecas deverão obter os resultados de uso 
através dos itens a, b, c. Caso, no entanto, al
gum desses itens não se aplique, informar no re
sultado final.
Alem desses elementos a Biblioteca poderá, a seu 
critério, levantar outros itens suplementares,por 
exemplo, idioma da publicação, categoria do usuá
rio, etc., para estudos de seu prõprio interesse.

3 1.1.2 Ano de publicação - para o registro do 
uso de cada título de periódico, devem 
ser considerados também os anos de publi 
cação dos seus volumes e fascículos que 
circularam (ou que foram solicitados pe 
los usuários), agrupando-os por períodos 
segundo a disposição:
1989 1980 - 84
1988 1970 - 79
1987 1960 - 69
1986 1950 - 59
1985 até 1949

NOTA: Esta distribuição de períodos não deverá ser 
para uniformidade no resultado final

alterada

3 1.2 Títulos não existentes no acervo - para os periô 
dicos não existentes no acervo que foram objeto 
de demanda pelos usuários, registrar no formulá
rio padrão (ver 3 2 2), o titulo da publicação e 
o numero de vezes em que foi solicitado, de acor 
do com os respectivos anos de publicação, agru- 
pando-os por períodos previamente estabelecidos 
("ver 3 1.1 2) Assinalar no campo apropriado a 
condicão de título não existente no acervod



3.2 Material

3 2.1 Listagem dos títulos existentes no acervo da Bi
blioteca

Esta listagem não corresponde â totalidade do a- 
cervo de periódicos da Biblioteca, uma vez que 
foi elaborada a partir dos resultados da primei
ra etapa do estudo de avaliação. A cada ano a 
referida listagem serã acrescida dos títulos não 
utilizados na primeira etapa, mas utilizados em 
períodos subseqtientes.

3.2.2 Formulário padrão - elaborado para o registro fi 
nal dos resultados de uso dos títulos existentes 
no acervo da Biblioteca e não constantes da lis
tagem (item 3.2.1), e para o registro dos títu
los não existentes no acervo da Biblioteca e so
licitados pelos usuários A critério da Biblio
teca o mesmo formulário poderã ser usado tambem 
para a coleta diãria dos dados

3 3 Preenchimento

3 3 1  Listagem dos títulos existentes no acervo da Bi
blioteca - Preencher somente os totais dos perío 
dos utilizados (Mod. 1)

4

NOTA: As alterações que forem necessárias deverão ser feitas 
na própria listagem. 0 material operacional, listagem 
e formulário padrão, serã fornecido pelo DT/SIBI



* i. " Ljstaqem dos títulos existentes no acervo da Biblioteca

SISTEMA DE PUBLICQC0E5 SERIADAS AVBL1BCBQ 00 USO 005 PERI00IC0S CCE 210UT3S 19:40 SIBI37/01 PAG 1

MODERN PHOTOGRBFY»CINCINNBTI 1.1949-«C0NT.OE/ MINICBM PHOTOGRBFY 1,1937-123,1949 B55UNT0: FOTOGRBFIB

BQ.COR TIPO 1349 50/59 60/69 70/79 80/64 1335 1386 1937
MQB73 05540 5 C

Ml ^ QFQRHflS’#lNF0RMRCDES PRRR PP0FI55I0NBIS OE MICROFILMAGEM E TECNOLOGIA OB INFORMBCBO»(KOOBK BRASILEIRA COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA.)»SBQ PAULO 1,1977-» ASSUNTO: BIBLIOTECONOMIA GERAL

BQ.COR TIPO 1949 50/59 60/69 70/79 80/84 1985 1386 1987
M4470 OS540 S C  -a?

 * 2 /6 . ..............................................................................

C0MUNICBC0E5 E BRTES»(ESCOLA DE COMUNICBCOES E ARTES, UNIVERSIDADE DE SBO PAULO)»SAO PAULO 1970-»C0NT.DE/ REVISTA DA ESCOLA DE
C0MUNICACQE5 CULTURAIS.»UNIVERS10BDE OE SBO PAULO 1,1968-7» B55UNT0: COMUNICBCAO

BQ.COR TIPO 1949 50/S9 60/69 70/79 80/84 198S 1386 1987
C2404 0S540 S C  £

TIME»(TIME INCORPORATED) «NEW YORK 1,1923-» BS5UNT0: OBRBS GERAIS

BO.COR TIPO 1949 50/59 60/69 70/79 30/34 1985 1986 1987

T171S 05540 5 C A.

EDUCATIONAL TELEVISION INTERNATIONAL»<CENTRE FOR EDUCATIONAL TELEVISION OVERSEAS)«LONDON 1,1967-4,970«C0NT.DE/ CETO NEWS 1,1963-
13. 1966»CONT.COMO/ EDUCATIONAL BROADCAST ING INTERNATIONAL 5,1971-» ASSUNTO: ENSINO E APRENDIZAGEM

AQ.COR TIPO 1949 50/59 60/69 70/79 80/84 198S 1986 1987

E1280 05540 5 C

INFORMATION RETRIEVAL AND LIBRARY AUTOMATION LETTER»<BMERICAN\ DATA PROCESSING, INC. ) *DETROIT, MICH. 4(8),1969-
9(1) ,1973*C0NT.DE/INFORMATION RETRIEVAL BNO LIBRARY AUTOMATION 3( 3). 1367-4(7),1968»C0NT.COMO/ INFQPRMATI ON RETRIEVAL AND LIBRARY
AUTOMATION 9I21.1973-* ASSUNTO: BIBLIOTECONOMIA (GERAL)

AQ.COR TIPQ 1349 50/59 60/69 70/79 80/84 1935 1986 1987

12707 0SS4O S C

3 3 2  Formulário padrão
3 3 2. 1 Titulo existente no acervo da Biblioteca e CCP/

USP, não constante da listagem. (Mod. 2)
a) Titulo : preencher o titulo oomple to, 

por extenso/ em letra de forma. Não ê 
necessário indicar serie, subtítulo, 
etc Não utilizar abreviaturas

b) Posiçoes 1 a 6 (Codigo do periódico) : 
preencher com o cõdigo do periódico 
encontrado nas microfichas do CCP/USP, 
iniciando pela esquerda e deixando em 
branco a última posição.NÃO EXISTINDO 
O CÔDIGO DO CCP/USP, ENCAMINHAR, DE 
IMEDIATO, A PLANILHA PARA CADASTRAMEN 
TO DO TlTULO AO DT/SIBI E AGUARDAR 
SE U CÕDIGO.

c) Posiçoes 7 a 11 (Biblioteca) : preencher

5
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Med.2 -

com o codigo numérico, definido pelo 
Sistema Integrado de Bibliotecas da 
USP Não utilizar siglas.

d) Posição 12: deixar em branco.
e) Posição 13; preencher com um X*
f) PosiçSes 14 e 15(Aquisição corrente): 

indicar com X, a posição apropriada 
(14 ou 15) A posição não utilizada 
deve ser deixada em branco

g) PosiçSes 16 a 18 (Tipo de aquisição): 
indicar, com X, a posição apropriada 
(16, 17 ou 18) e deixar as outras duas 
em branco.

h) PosiçSes 19 a 78 (Total de uso) : indi_
car o número de solicitaçSes para o
titulo, nos períodos respectivos Ini
ciar o preenchimento da direita para
a esquerda, completando as posiçSes
em branco do respectivo período com
0. Preencher somente os totais dos
períodos utilizados

Título existente no acervo da Biblioteca e CCP/USP, nlo constan
te da li staqem
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3 3 2 2 Titulo não existente no acervo da Biblioteca e 
solicitado pelo usuário (Mod. 3)

a) Título: preencher o título completo, por ex
tenso , em letra de forma. Indicar serie, 
subtítulo, etc., se houver Não utilizar 
abreviaturas.

b) Posições 1 a 6 (Código do periódico): preen
cher com o código do periódico encon
trado nas microfichas do CCP/USP, inician 
do pela esquerda e deixando em branco a
última posição. Nao existindo o código,
deixar em branco o campo todo.

c) Posições 7 a 11 (Biblioteca): preencher
com o código numérico da Biblioteca, de 
finido pelo Sistema de Bibliotecas da
USP- Não utilizar siglas

d) Posição 12: preencher com X.

e ) P o s i ç ã o  13 a 18: deixar em branco

f) P o s i ç õ e s  19 a 78 (Total de uso): indicar
o número de solicitações para o título, 
nos períodos respectivos. Iniciar o preen
chimento da direita para a esquerda, com
pletando as posições em branco do res
pectivo período com 0. Preencher somente 
os totais dos períodos solicitados
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NOTA: Não considerar neste item 3 3 2.2 falhas na coleção, 
tais como fascículos e volumes faltantes

M o d .3 Título nao existente no acervo da Biblioteca e solicitado pelo 
usuar i o

TÍTULO: Ç (  n  L E N & !  M E E H I  A J & U S P  ( S 1 3 I )
A V A L I  AC AO OE USO DEPE nicroicos

TÍTULO NÃO EXISTENTE NA BIBLIOTECA 
E SOLICITADO PELO USUÃRIO X

12

TÍTULO EXISTENTE NO ACERVO DA BIBLIOTECA f- 1
E CCP/USP E NÃO CONSTANTE DA LISTAGEM DE USO 13

CQPIGO PERIÓDICO
C  i> / ,2 l9
1

BI B
6

LIOTECA

4 3 a 1 3
11

SIM NAO
AQUISIÇÃO CORRENTE ?

14 15

COMPRA PERMUTA DOAÇAO

TIPO DE AQUISIÇÃO □  □
16 17 18

a t é  1949 1950-59 1960 -69 1970 -7 9 1980

<sCO•

< f> á 4 6 2 .
19 24 25 30 31 36 37 42 43 48

TOTAL DE 
USO

1985 1986 1987 1988 1989

49 54 55 60 61 66 67 72 73 78
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4 Conceituação
Para facilitar a uniformidade no estudo de avaliação, as 
seguintes conceituaçoes são propostas.
aquisição corrente - modalidade de aquisição que abrange 
os títulos adquiridos e recebidos pela Biblioteca nos ulti 
mos cinco anos.
circulação - possibilidade de acesso à informação tratada
e armazenada na Biblioteca, especificamente sob a forma de
publicações periódicas, por empréstimo, consulta e fotocó
pias
comutação bibliográfica - intercâmbio com outras Bibliote 
cas ou instituições, representado, neste manual, pelo for
necimento de copias de material tratado e armazenado no 
acervo da Biblioteca, especificamente sob a forma de publ_i 
cações periódicas
consulta - possibilidade de uso da informação tratada e
armazenada na Biblioteca, especificamente sob forma de pu
blicações periódicas, no seu prõprio recinto 
demanda - solicitação de consulta, empréstimo e fotocopia 
de material bibliográfico tratado e armazenado na Biblio 
teca, especificamente sob a forma de publicações periódi
cas
empréstimo - possibilidade de uso da informação tratada e 
armazenada na Biblioteca, especificamente sob a forma de
publicações periódicas, por emprestimo domiciliar 
empréstimo-entre-bibliotecas - intercâmbio com outras Bi
bliotecas ou instituições, representado, neste manual, pe
lo empréstimo de material tratado e armazenado na Biblio
teca, sob a forma de publicações periódicas
fotocopia - modalidade de atendimento da Biblioteca âs de
mandas dos usuários para copias de periódicos constantes 
na coleção. Esta incluído o atendimento âs solicitações 
feitas pessoalmente e/ou por correspondência. 
obras de referência - publicações seriadas destinadas â 
divulgação de literatura primaria, geralmente sob a forma 
de índices, "abstracts" e outros (essas publicações não se 
rão consideradas no presente estudo, ver item 2) 
publicações periódicas (ou periódicos) - publicações orga
nizadas por séries regulares ou esporádicas, constando de 
fascículos ou volumes numerados em ordem seqtiencial. Não
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estão incluídas as obras de referencia.
titulo não existente no acervo - publicação periodica so
licitada pelo usuário, cuja coleção nao pertence ao acervo 
da Biblioteca (‘não considerar neste item falhas de cole- 
çoes existentes no acervo, as quais não entrarão neste es
tudo)
uso(ou material utilizado) - todo e qualquer fascículo ou 
volume de periódico tratado e armazenado na Biblioteca e 
retirado das estantes para atender a algum tipo de deman
da de empréstimo, consulta ou fotocópia, feita â Unidade.

5. Apresentação final dos dados
Os resultados da coleta deverão ser encaminhados anualmen 
te ao DT/SIBI através de:
- listagem
- formulário padrão
Solicita-se a cada Biblioteca o preenchimento mais comple 
to e claro possível, a fim de atender ã uniformização pro
posta.
Os formulários deverão ser encaminhados em ordem alfabêti 
ca de título.
Recomenda-se que o preparo e a organização desses formula 
rios sejam feitos paralelamente ao registro de coleta, a 
fim de facilitar o lançamento dos totais finais

NOTA: - Não prepare formulários para títulos constantes da 
listagem de sua Unidade 

- Após digitação dos dados pelo CCE/USP, os relatórios 
de crítica serão encaminhados âs respectivas Unidades 
para as correçoes necessárias

PRAZOS PARA ENVIO DOS RESULTADOS AO DT/SIBI:
31/01/1988 relativos ao ano de 1987
31/01/1989 relativos ao ano de 1988
31/01/1990 relativos ao ano de 1989
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ANEXO I
TABELA EE CÕDIGOS DE BIBLIOTECAS DA USP


