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Relatório Individual por Biblioteca (RIBi) 
 

O RIBi compreende o período de: 
01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2019 

 

A biblioteca que porventura não tenha dado para preenchimento de um 
determinado campo deverá completá-lo mesmo assim, indicando: 0 ou 

Não se Aplica. 
 

DATA LIMITE PARA O PREENCHIMENTO: 31 de janeiro de 2020 
 
O menu “Navegação” apresenta as opções disponíveis pela interface do Sistema de 
Indicadores das Bibliotecas da USP, conforme descrição a seguir. 
 
RIBi 2019: apresenta o formulário de preenchimento do RIBi 2019. O responsável pelo 
preenchimento do RIBi deve selecionar sua biblioteca e efetuar a entrada dos dados, 
salvando as informação com o botão “Salvar rascunho”, disponível no final de cada 
tela de preenchimento. Na parte superior da tela é possível acompanhar o 
preenchimento e localizar qual página está sendo preenchida. Há ainda as duas últimas 
telas que são destinadas a pré-visualização e apresentação do formulário completo 
para salvar o arquivo e/ou fazer a impressão. 
 
RIBi 2019 - Guia de preenchimento: documento destinado a orientar o preenchimento 
das informações, visando à padronização de dados das bibliotecas da USP. A leitura do 
Guia é necessária antes de iniciar o preenchimento dos dados solicitados.  
 
Bibliotecas: 

Bibliotecas por Unidade: relaciona as principais informações sobre a biblioteca, 
incluindo os dados de identificação da unidade/biblioteca, endereço, mapa de 
localização, horário de funcionamento, contatos e redes sociais, dados 
administrativos e informações complementares. 
Bibliotecas por área de conhecimento: apresenta as principais informações 
sobre as bibliotecas agrupadas pelas áreas do conhecimento. 

 
Os dados aqui apresentados poderão ser alterados pela biblioteca com a mesma senha 
de autorização de acesso ao Sistema de Indicadores das Bibliotecas USP. 
 
Mapa das bibliotecas da USP: geolocalização das bibliotecas da USP. 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO RIBi 2019 
 
PÁGINA 1 – DADOS ADMINISTRATIVOS 
 
Unidade 
Selecione na lista sua Unidade.  
 
Estrutura Organizacional - Número de assentos para usuários  
Espaços disponibilizados aos usuários para leitura e estudo, com ou sem mesas ou 
equipamentos. Incluem assentos em cabines individuais, salas de estudo em grupo e 
de multimídia. Não devem ser contados os assentos de auditórios e espaços informais 
sem mobiliário. 
  
Área Física (em m²) - Total ano anterior  
Indicar o total de área física da Biblioteca, em metros quadrados, do ano anterior. 
  
Área Física (em m²) - Ampliação no período  
Indicar o total de área física da Biblioteca, em metros quadrados, ampliada no 
presente ano. 
  
Área Física (em m²) - Redução no período  
Indicar o total de área física da Biblioteca, em metros quadrados, reduzida no período. 
  
Funcionários de nível Superior  
Número de funcionários do Grupo Superior da Biblioteca, que possuem somente o 
nível de graduação em Biblioteconomia. Caso o profissional tenha mais de um título, 
indicar somente o de maior grau. 
  
Funcionários de nível Superior com Especialização  
Número de funcionários do Grupo Superior da Biblioteca, com especialização 
concluída na área, tendo o nível de graduação em Biblioteconomia. Caso o profissional 
tenha mais de um título, indicar somente o de maior grau. 
 
Funcionários de nível Superior com Mestrado  
Número de funcionários do Grupo Superior da Biblioteca, com título de mestre (não 
necessariamente na área), tendo o nível de graduação em Biblioteconomia. Caso o 
profissional tenha mais de um título, indicar somente o de maior grau. 
  
Funcionários de nível Superior com Doutorado  
Número de funcionários do Grupo Superior da Biblioteca, com título de doutor (não 
necessariamente na área), tendo o nível de graduação em Biblioteconomia. Caso o 
profissional tenha mais de um título, indicar somente o de maior grau. 
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Funcionários de nível Técnico  
Número de funcionários do Grupo Técnico da Biblioteca. 
  
Funcionários de nível Básico  
Número de funcionários do Grupo Básico da Biblioteca. 
  
Funcionários de nível Superior - Vagas não preenchidas  
De acordo com informações fornecidas pelo setor de pessoal da Unidade, indicar o 
número de vagas não preenchidas de funcionários do Grupo Superior. 
  
Funcionários de nível Técnico - Vagas não preenchidas  
De acordo com informações fornecidas pelo setor de pessoal da Unidade, indicar o 
número de vagas não preenchidas de funcionários do Grupo Técnico. 
  
Funcionários de nível Básico - Vagas não preenchidas  
De acordo com informações fornecidas pelo setor de pessoal da Unidade, indicar o 
número de vagas não preenchidas de funcionários do Grupo Básico. 
 

PÁGINA 2 – DADOS ADMINISTRATIVOS – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS E USUÁRIOS 
 
Capacitação de RH - Cursos/Eventos e Outros Promovidos pela Biblioteca e/ou 
Unidade 
Indicar o número de participações dos funcionários das categorias Superior, Técnico e 
Básico da Biblioteca, capacitados por atividades no período. As iniciativas particulares 
podem ser computadas quando a Chefia da Biblioteca dispensar o funcionário durante 
o horário do expediente para realização de atividades na área de atuação do 
profissional ou naquelas que contribuam para o aprimoramento das rotinas 
desenvolvidas na Biblioteca. Não incluir os cursos/eventos promovidos/coordenados 
pela Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica.  
  
Eventos - Superior  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Superior da 
Biblioteca, capacitados por atividades no período. Eventos: considerar seminários, 
simpósios, congressos, palestras etc. 
  
Eventos - Técnico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Técnico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Eventos: considerar seminários, simpósios, 
congressos, palestras etc. 
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Eventos - Básico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Básico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Eventos: considerar seminários, simpósios, 
congressos, palestras etc. 
  
Pós-Graduação - Especialização - Superior  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Superior da 
Biblioteca, capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos 
de pós-graduação concluídos no período. 
 
Pós-Graduação - Especialização - Técnico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Técnico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos de pós-
graduação concluídos no período. 
 
Pós-Graduação - Especialização - Básico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Básico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos de pós-
graduação concluídos no período. 
  
Pós-Graduação - Mestrado - Superior  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Superior da 
Biblioteca, capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos 
de pós-graduação concluídos no período. 
  
Pós-Graduação - Mestrado - Técnico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Técnico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos de pós-
graduação concluídos no período. 
  
Pós-Graduação - Mestrado - Básico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Básico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos de pós-
graduação concluídos no período. 
  
Pós-Graduação - Doutorado - Superior  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Superior da 
Biblioteca, capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos 
de pós-graduação concluídos no período. 

  
Pós-Graduação - Doutorado - Técnico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Técnico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos de pós-
graduação concluídos no período. 
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Pós-Graduação - Doutorado - Básico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Básico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Pós-graduação: considerar os cursos de pós-
graduação concluídos no período. 
  
Cursos - Gerencial - Superior  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Superior da 
Biblioteca, capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos 
com carga horária menor que 360 horas, na categoria: gerencial. 
  
Cursos - Gerencial - Técnico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Técnico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos com carga 
horária menor que 360 horas, na categoria: gerencial. 
  
Cursos - Gerencial - Básico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Básico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos com carga 
horária menor que 360 horas, na categoria: gerencial. 
 
Cursos - Capacitação para Serviços - Superior  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Superior da 
Biblioteca, capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos 
com carga horária menor que 360 horas, na categoria: capacitação para serviços. 
  
Cursos - Capacitação para Serviços - Técnico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Técnico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos com carga 
horária menor que 360 horas, na categoria: capacitação para serviços. 
  
Cursos - Capacitação para Serviços - Básico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Básico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos com carga 
horária menor que 360 horas, na categoria: capacitação para serviços. 
  
Cursos - Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) - Superior  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Superior da 
Biblioteca, capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos 
com carga horária menor que 360 horas, na categoria: Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC). 
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Cursos - Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) - Técnico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Técnico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos com carga 
horária menor que 360 horas, na categoria: Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC). 
  
Cursos - Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) - Básico  
Indicar o número de participações dos funcionários da categoria Básico da Biblioteca, 
capacitados por atividades no período. Cursos Extensão/Atualização: cursos com carga 
horária menor que 360 horas, na categoria: Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC). 
 
Capacitação de Usuários - Cursos/Eventos e Outros Promovidos pela Biblioteca e/ou 
Unidade 
Preencher o “Formulário para Coleta de Dados das Atividades de Capacitação de 
Usuários” disponível em:  http://www.sibi.usp.br/wp-
content/uploads/2019/10/Capacitacao_de_usuarios_2019.xlsx 
 
Capacitação de usuários 
Para enviar os dados de Capacitação siga os passos a seguir: Baixe o arquivo em 
formato MS Excel no link: Capacitacao_de_usuarios_2019.xlsx. Preencha os dados e 
salve o arquivo. Selecione/Localize o arquivo. Após selecionar o arquivo clique em 
"Upload". 
 

PÁGINA 3 – AQUISIÇÃO 
 
Livros - Nacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Livros - Internacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Livros - Nacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
 
 
 

http://www.sibi.usp.br/wp-content/uploads/2019/10/Capacitacao_de_usuarios_2019.xlsx
http://www.sibi.usp.br/wp-content/uploads/2019/10/Capacitacao_de_usuarios_2019.xlsx
http://www.sibi.usp.br/wp-content/uploads/2017/11/Capacitacao_de_usuarios_2017.xlsx
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Livros - Internacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Livros - Nacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Livros - Internacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Teses - Nacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Teses - Internacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Teses - Nacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Teses - Internacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Teses - Nacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Teses - Internacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
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Periódicos - Títulos Correntes - Nacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. Considerar os títulos novos e 
as renovações de assinaturas que continuam sendo recebidas pela Biblioteca. No caso 
de duplicação do título em suportes diferentes, considerar apenas um deles. 
  
Periódicos - Títulos Correntes - Internacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. Considerar os títulos 
novos e as renovações de assinaturas que continuam sendo recebidas pela Biblioteca. 
No caso de duplicação do título em suportes diferentes, considerar apenas um deles. 
  
Periódicos - Títulos Correntes - Nacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. Considerar os títulos novos e 
as renovações de assinaturas que continuam sendo recebidas pela Biblioteca. No caso 
de duplicação do título em suportes diferentes, considerar apenas um deles. 
  
Periódicos - Títulos Correntes - Internacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. Considerar os títulos 
novos e as renovações de assinaturas que continuam sendo recebidas pela Biblioteca. 
No caso de duplicação do título em suportes diferentes, considerar apenas um deles. 
  
Periódicos - Títulos Correntes - Nacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. Considerar os títulos novos e 
as renovações de assinaturas que continuam sendo recebidas pela Biblioteca. No caso 
de duplicação do título em suportes diferentes, considerar apenas um deles. 
  
Periódicos - Títulos Correntes - Internacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. Considerar os títulos 
novos e as renovações de assinaturas que continuam sendo recebidas pela Biblioteca. 
No caso de duplicação do título em suportes diferentes, considerar apenas um deles. 
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Multimeios - Nacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Multimeios - Internacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Multimeios - Nacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Multimeios - Internacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Multimeios - Nacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Multimeios - Internacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Outros Tipos - Nacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
 
Outros Tipos - Internacional - Compra  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por compra no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 

  
Outros Tipos - Nacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
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Outros Tipos - Internacional - Permuta  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por permuta no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
  
Outros Tipos - Nacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição nacional. Considerar como itens 
adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
 
Outros Tipos - Internacional - Doação  
Indicar o total de itens (unidades físicas) adquiridos por doação no período, conforme 
classificação de material informacional, e se aquisição internacional. Considerar como 
itens adquiridos aqueles efetivamente incorporados ao acervo. 
 

PÁGINA 3 – ACERVO 
 
Livros - Baixas Efetuadas de Materiais Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens que constam de processo(s) jurídico(s) de baixa patrimonial no período 
em questão, também separados por tipo de material – livros. 
  
Livros - Materiais não Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens já selecionados e que aguardam cadastramento no DEDALUS, separados 
por tipo de material – livros. 
 
Teses - Baixas Efetuadas de Materiais Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens que constam de processo(s) jurídico(s) de baixa patrimonial no período 
em questão, também separados por tipo de material – teses. 
  
Teses - Materiais não Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens já selecionados e que aguardam cadastramento no DEDALUS, separados 
por tipo de material – teses. 
 
Periódicos (Fascículos) - Materiais cadastrados no DEDALUS até a presente data  
Total de itens/exemplares cadastrados no DEDALUS. Indicar o total de fascículos 
cadastrados no DEDALUS até a presente data. Fascículos acumulados (exemplo: v.1, 
n.1/4, publicados em um documento impresso), indicar a quantidade de fascículos da 
unidade física (no caso do exemplo, indicar 4 fascículos). Periódicos em formato não 
impresso (CD-ROM, microfichas etc.), indicar a unidade física, mesmo que esta 
contenha mais de um fascículo. 
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Periódicos (Fascículos) - Materiais cadastrados no DEDALUS no ANO  
Total de itens/exemplares cadastrados no DEDALUS no período. Indicar o total de 
fascículos cadastrados no DEDALUS no período. Fascículos acumulados (exemplo: v.1, 
n.1/4, publicados em um documento impresso), indicar a quantidade de fascículos da 
unidade física (no caso do exemplo, indicar 4 fascículos). Periódicos em formato não 
impresso (CD-ROM, microfichas etc.), indicar a unidade física, mesmo que esta 
contenha mais de um fascículo. 
  
Periódicos (Fascículos) - Baixas Efetuadas de Materiais Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens que constam de processo(s) jurídico(s) de baixa patrimonial no período 
em questão, também separados por tipo de material - periódicos (fascículos). Indicar o 
total de fascículos cadastrados no DEDALUS no período. Fascículos acumulados 
(exemplo: v.1, n.1/4, publicados em um documento impresso), indicar a quantidade de 
fascículos da unidade física (no caso do exemplo, indicar 4 fascículos). Periódicos em 
formato não impresso (CD-ROM, microfichas etc.), indicar a unidade física, mesmo que 
esta contenha mais de um fascículo. 
  
Periódicos (Fascículos) - Materiais não Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens já selecionados e que aguardam cadastramento no DEDALUS, separados 
por tipo de material - Periódicos (Fascículos). Fascículos acumulados (exemplo: v.1, 
n.1/4, publicados em um documento impresso), indicar a quantidade de fascículos da 
unidade física (no caso do exemplo, indicar 4 fascículos). Periódicos em formato não 
impresso (CD-ROM, microfichas etc.), indicar a unidade física, mesmo que esta 
contenha mais de um fascículo. 
  
Multimeios - Baixas Efetuadas de Materiais Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens que constam de processo(s) jurídico(s) de baixa patrimonial no período 
em questão, também separados por tipo de material - multimeios. 
  
Multimeios - Materiais não Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens já selecionados e que aguardam cadastramento no DEDALUS, separados 
por tipo de material - mutimeios. 
  
Outros Tipos - Baixas Efetuadas de Materiais Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens que constam de processo(s) jurídico(s) de baixa patrimonial no período 
em questão, também separados por tipo de material - outros tipos. 
 
Outros Tipos - Materiais não Cadastrados no DEDALUS  
Total de itens já selecionados e que aguardam cadastramento no DEDALUS, separados 
por tipo de material - outros tipos. 
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PÁGINA 4 – FREQUÊNCIA 
 
Frequência de Usuários - USP  
Usuários USP (docentes, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e funcionários 
USP): número de usuários USP que frequentaram a Biblioteca no período. Para obter a 
frequência de usuários da USP, proceder da seguinte forma: 1) verificar o total de 
usuários registrados pela catraca ou portão magnético no período. Caso estes 
mecanismos registrem tanto a entrada como a saída de usuários, dividir o total obtido 
por dois; 2) subtrair a frequência de usuários locais das bibliotecas do total de usuários 
registrados pela catraca ou portão magnético. Obs.: Lembramos que para a contagem 
ser real é preciso zerar o contador da catraca ou do portão magnético no início de cada 
período de coleta, tomando o cuidado para não mais zerá-lo até o fim do período. 
  
Frequência de Usuários - Locais das Bibliotecas  
Usuários Locais (usuários externos à USP): número de usuários registrados pelas 
Bibliotecas como usuários locais que frequentaram a Biblioteca no período. 
  
PÁGINA 4 – CIRCULAÇÃO 
 
Consultas ao Acervo 
Consulta: número total de materiais utilizados pelos usuários (consulta/reprodução), e 
recolocados no acervo, durante o ano a que se refere o presente RIBi, excluindo as 
devoluções de empréstimos. Indicar o total de unidades físicas para consulta. Exemplo: 
Para um volume encadernado contendo 10 fascículos, considerar uma unidade física. 
  
Empréstimo entre Bibliotecas - Como Biblioteca Solicitante  
Empréstimo-entre-Bibliotecas (como Biblioteca Solicitante): número total de 
empréstimos-entre-Bibliotecas solicitados pela Biblioteca e efetivamente atendidos 
durante o ano a que se refere o presente RIBi. 
 

PÁGINA 4 – COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos Atendidos - Bibliotecas 
USP  
Bibliotecas USP - Informar número de pedidos efetivamente atendidos pela Biblioteca, 
realizados por meio do Programa COMUT/Grupos USP, somados aos pedidos 
atendidos fora do Programa COMUT/Grupos USP (somente entre Bibliotecas da USP). 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos NÃO Atendidos - 
Bibliotecas USP  
Bibliotecas USP - Informar número de pedidos não atendidos pela Biblioteca, 
realizados por meio do Programa COMUT/Grupos USP, somados aos pedidos não 
atendidos fora do Programa COMUT/Grupos USP (somente entre Bibliotecas da USP). 
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Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Cópias - Bibliotecas USP  
Bibliotecas USP - Informar número de cópias fornecidas pela Biblioteca, realizadas por 
meio do Programa COMUT/Grupos USP, somadas aos pedidos atendidos fora do 
Programa COMUT/Grupos USP (somente entre Bibliotecas da USP). 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos Atendidos - COMUT  
COMUT - Informar número de pedidos efetivamente atendidos pela Biblioteca, 
realizados por meio do Programa COMUT, exceto os efetivados como Grupo USP. 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos NÃO Atendidos - 
COMUT  
COMUT - Informar número de pedidos NÃO atendidos pela Biblioteca, realizados por 
meio do Programa COMUT, exceto os efetivados como Grupo USP. 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Cópias - COMUT  
COMUT - Informar número de cópias fornecidas pela Biblioteca, realizadas por meio do 
Programa COMUT, exceto os efetivados como Grupo USP. 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos Atendidos - BIREME  
BIREME - Informar número de pedidos efetivamente atendidos pela Biblioteca. 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos NÃO Atendidos - 
BIREME  
BIREME - Informar número de pedidos NÃO atendidos pela Biblioteca. 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Cópias - BIREME  
BIREME - Informar número de cópias fornecidas pela Biblioteca. 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos Atendidos - OUTROS  
OUTROS - Informar número de pedidos efetivamente atendidos pela Biblioteca. 
 
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos NÃO Atendidos - 
OUTROS  
OUTROS - Informar número de pedidos NÃO atendidos pela Biblioteca. 
  
Nacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Cópias - OUTROS  
OUTROS - Informar número de cópias fornecidas pela Biblioteca. 
  
Internacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos Atendidos  
Informar número de pedidos efetivamente atendidos pela Biblioteca. 
  
Internacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Pedidos NÃO Atendidos  
Informar número de pedidos NÃO atendidos. 
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Internacional Como Biblioteca Fornecedora - Número de Cópias  
Informar número de cópias fornecidas pela Biblioteca. 
 
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos Atendidos – Bibliotecas 
USP  
Bibliotecas USP - Informar número de pedidos solicitados e efetivamente atendidos, 
realizados por meio do Programa COMUT/Grupos USP, somados aos pedidos 
atendidos fora do Programa COMUT/Grupos USP (somente entre Bibliotecas da USP). 
 
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos NÃO Atendidos – 
Bibliotecas USP  
Bibliotecas USP - Informar número de pedidos não atendidos pela Biblioteca, 
realizados por meio do Programa COMUT/Grupos USP, somados aos pedidos 
atendidos fora do Programa COMUT/Grupos USP (somente entre Bibliotecas da USP). 
 
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos Atendidos - COMUT  
COMUT- Informar número de pedidos solicitados e efetivamente atendidos para a 
Biblioteca, solicitados por meio do Programa COMUT, exceto os efetivados como 
Grupo USP. 
  
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos NÃO Atendidos - COMUT  
COMUT- Informar número de pedidos não atendidos para a Biblioteca, solicitados por 
meio do Programa COMUT, exceto os efetivados como Grupo USP. 
 
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos Atendidos - BIREME  
BIREME - Informar número de pedidos solicitados e efetivamente atendidos para a 
Biblioteca. 
  
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos NÃO Atendidos - BIREME  
BIREME - Informar número de pedidos NÃO atendidos para a Biblioteca. 
 
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos Atendidos - OUTROS  
OUTROS - Informar número de pedidos solicitado e efetivamente atendidos para a 
Biblioteca. 
 
Nacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos NÃO Atendidos - OUTROS  
OUTROS - Informar número de pedidos NÃO atendidos para a Biblioteca. 
 
Internacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos Atendidos  
Informar número de pedidos solicitados e efetivamente atendidos para a Biblioteca. 
  
Internacional Como Biblioteca Solicitante - Número de Pedidos NÃO Atendidos  
Informar número de pedidos NÃO atendidos para a Biblioteca. 
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PÁGINA 4 – ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO 
 
Número de Assistências Efetuadas  
Assistência ao usuário compreende todas as transações de referência, requisitadas por 
usuários da Biblioteca pessoalmente, por telefone, fax, correio, e-mail ou página web, 
que envolvam conhecimento, uso, recomendações, interpretações ou instruções de 
uso de quaisquer fontes de informação, efetuadas, local ou remotamente pela equipe 
da Biblioteca, possibilitando ou garantindo, ao usuário, o acesso à informação. 
Exemplos de transações de referência: orientação sobre o uso e recursos oferecidos 
pela Biblioteca (catálogos impressos, bases de dados, coleções especiais etc.); 
elaboração de buscas bibliográficas; suporte ao desenvolvimento de pesquisa; 
pesquisa em bases de dados; respostas às questões de referência. Não devem ser 
consideradas como assistência ao usuário, as seguintes transações: informações 
administrativas sobre o uso da Biblioteca ou seus serviços (ex.: Qual o horário de 
funcionamento da Biblioteca?); informações sobre o regulamento ou políticas da 
Biblioteca (ex.: Qual o prazo de empréstimo das fitas de vídeo?); informações sobre a 
localização de itens específicos nas estantes ou nos catálogos da Biblioteca (ex.: Onde 
encontro as separatas da Biblioteca?); solicitações de empréstimo-entre-bibliotecas 
(computadas em circulação do acervo); transações realizadas diretamente pelos 
usuários sem o auxílio da equipe da Biblioteca (ex.: pesquisas nos catálogos, buscas 
bibliográficas etc.); informações pessoais recebidas pela equipe da Biblioteca ou sobre 
a equipe da Biblioteca (ex.: Onde fica a sala da Chefia da Biblioteca?). Número de 
assistências efetuadas: número total de assistências efetuadas aos usuários. 
Considerar como uma nova assistência o retorno do usuário ao Serviço de Referência 
para esclarecimentos de dúvidas ou formulação de novas questões. No entanto, se 
esse retorno for muito imediato (até 10 minutos após o primeiro questionamento), 
deve-se computar apenas uma assistência. 
 

PÁGINA 4 – NORMALIZAÇÃO TÉCNICA 
 
Documento como um Todo  
Documento como um Todo: número de publicações normalizadas para os usuários da 
Biblioteca. 
 
Referências Bibliográficas  
Referência Bibliográfica: número de referências bibliográficas normalizadas para 
usuários da Biblioteca. 
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PÁGINA 5 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
Microcomputador - Número de Equipamentos para Usuários  
Número de Equipamentos/Usuários: número de computadores disponíveis aos 
usuários. Não considerar os equipamentos disponíveis nas salas “Pró-alunos”. 
  
Microcomputador - Número de Equipamentos para Funcionários  
Número de Equipamentos/Funcionários: número de computadores disponíveis aos 
funcionários. 
  
Impressora - Número de Equipamentos para Usuários  
Número de Equipamentos/Usuários: número de impressoras disponíveis aos usuários. 
Não considerar os equipamentos disponíveis nas salas “Pró-alunos”. 
  
Impressora - Número de Equipamentos para Funcionários  
Número de Equipamentos/Funcionários: número de impressoras disponíveis aos 
funcionários. 
  
Scanner - Número de Equipamentos para Usuários  
Número de Equipamentos/Usuários: número de scanners disponíveis aos usuários. 
Não considerar os equipamentos disponíveis nas salas “Pró-alunos”. 
  
Scanner - Número de Equipamentos para Funcionários  
Número de Equipamentos/Funcionários: número de scanners disponíveis aos 
funcionários. 
  
Outros - Número de Equipamentos para Usuários  
Número de Equipamentos/Usuários: número de outros equipamentos disponíveis aos 
usuários. Não considerar os equipamentos disponíveis nas salas “Pró-alunos”. 
  
Outros - Número de Equipamentos para Funcionários  
Número de Equipamentos/Funcionários: número de outros equipamentos disponíveis 
aos funcionários. 
 

PÁGINA 6 – OUTRAS INFORMAÇÕES – BASES DE DADOS 
  
Bases de Dados 
Informações sobre bases de dados mantidas pelas Bibliotecas, disponíveis para 
consulta. Não incluem bancos de dados com fins administrativos gerenciados pela 
Biblioteca, nem as bases de dados do OCLC, CCN e DEDALUS. Informar: Nome: nome 
da base de dados; Tipo: indicar o tipo da base de dados, considerando como: Base 
Local: bases mantidas pela própria Biblioteca; Base Nacional: bases mantidas pela 
própria Biblioteca com a participação de outras instituições nacionais ou mantidas por 
outras instituições nacionais com a participação da Biblioteca; Base Internacional: 
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bases mantidas pela própria Biblioteca com a participação de outras instituições 
internacionais ou mantidas por outras instituições internacionais com a participação 
da Biblioteca; Registros Cadastrados no Período: indicar apenas os registros 
cadastrados pela Biblioteca na base de dados, no período a que se refere o presente 
RIBi. Obs.: Se a biblioteca não cadastrar registros em uma determinada base deve 
constar o nome da base e o número de registros deve ser 0. Não constando o nome da 
base subtende-se que a base foi excluída. 
 

PÁGINA 6 – PUBLICAÇÕES 
 
Publicações da Biblioteca  
Informação sobre publicações elaboradas pela Biblioteca, tais como: revistas, boletins, 
manuais, catálogos, home page, etc. Título: título da publicação elaborada pela 
Biblioteca, no decorrer do ano a que se refere o presente RIBi. Periodicidade: 
periodicidade da publicação, quando houver. Formato: Opções disponíveis: impressa 
e/ou online. Distribuição: Opções disponíveis: compra, permuta ou doação. 
  
Publicações Oficiais da Unidade com Participação da Biblioteca  
Título: título da publicação oficial da Unidade, editada com participação da Biblioteca, 
no decorrer do ano a que se refere o presente RIBi. Periodicidade: periodicidade da 
publicação, quando houver. Formato - Opções disponíveis: impressa e/ou online. 
Distribuição - Opções disponíveis: compra, permuta ou doação. Nível de Participação 
da Biblioteca - Opções disponíveis: Comissão responsável pela publicação, Editoração, 
Normalização Técnica, Infraestrutura Administrativa, Produção Gráfica, Distribuição ou 
Divulgação. 
 

PÁGINA 6 – PROJETOS 
  
Projetos  
Informações sobre projetos aprovados, em execução ou concluídos no período, 
gerenciados pela Biblioteca, com ou sem obtenção de recursos financeiros. Não devem 
ser relacionados os projetos do Planejamento Estratégico da Agência USP de Gestão da 
Informação Acadêmica. 
"Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara 
e lógica de eventos, com inicio, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 
definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, 
custo, recursos envolvidos e qualidade” (Extraído de Vargas, Ricardo Viana. Manual 
Prático do Plano de Projeto. Rio de Janeiro : Brasport, 2003.) Nome do projeto: 
denominação atribuída ao projeto. Descrição: resumo informando a temática do 
projeto. Data de início: indicar a data oficial em que o projeto foi aprovado. Data de 
finalização: indicar a data de término do projeto. Patrocinador(es): relacionar o(s) 
patrocinador(es) do projeto (agência de fomento, fundações, empresas comerciais, 
órgãos da USP, etc.). Recursos recebidos do(s) patrocinador(es): indicar os recursos 
financeiros, materiais e humanos recebidos diretamente do patrocinador e não 
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aqueles que venham a ser adquiridos com a utilização dos recursos financeiros dados 
pelo patrocinador. Pessoal da Biblioteca envolvido: indicar o número de funcionários 
da Biblioteca envolvidos no projeto (no período e no total). Resultados obtidos: 
descrever de forma resumida os resultados obtidos no projeto e quantificar, se for o 
caso (no período e no total). URL do projeto: caso o projeto tenha um Website, indicar 
a URL. OBS.: “No período”, significa o período ao qual se refere o presente RIBi; “No 
total”, significa o período desde o início do projeto até o momento. 
  
PÁGINA 6 – EVENTOS 
 
EVENTOS PROMOVIDOS PELA BIBLIOTECA E/OU COM PARTICIPAÇÃO DE BIBLIOTECA 
Eventos  
Nome do evento: denominação do evento e nome do expositor (se houver). Período: 
data inicial e final do evento. Patrocinador(es): relacionar o(s) patrocinador(es) do 
evento (se houver). Tipo de evento: indicar o tipo de evento - Opções disponíveis: 
Apresentação em Teatro, Comunicação, Concerto, Conferência, Congresso, 
Convenção, Exposição, Grupo de Estudos, Mesa Redonda, Mostra, Palestra, Seminário, 
Simpósio, Workshop, Coletiva de autores, Lançamento de livros, Lançamento de 
Produtos/Serviços, Outros. Nível de participação da Biblioteca - Opções disponíveis: 
Evento totalmente realizado pela Biblioteca, Participação na Comissão Organizadora 
ou Divulgação. 
 

PÁGINA 6 – ATIVIDADES LIGADAS À GRADUAÇÃO 
 
Atividades ligadas à Graduação  
Atividades ligadas à graduação (por exemplo, aquisição de material bibliográfico 
específico, treinamentos, projetos específicos, elaboração de material didático para a 
graduação, TCC, etc.) Descrever as atividades desenvolvidas pela biblioteca dirigidas à 
graduação. O formato do texto é livre. 
 

PÁGINA 6 – ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA E À EXTENSÃO 
 
Atividades ligadas à Cultura e Extensão  
Atividades ligadas à cultura e extensão para a comunidade científica e externa à USP, 
comunidade de serviços (por exemplo, projetos, atendimento, parcerias, convênios, 
consultoria, etc.). Descrever as atividades, desenvolvidas pela biblioteca, de cultura e 
extensão universitárias. O formato do texto é livre. 
 

PÁGINA 6 – INTERNET 
 
Oferece serviços pela internet?  
Serviços realizados pela biblioteca utilizando a internet, como por exemplo: site, blog, 
e-mail dedicado ao atendimento, tutoriais dentre outros. 
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Possui rede sem fio?  
Rede de acesso a internet que não utiliza cabeamento (wireless). 
 
Participa de redes sociais?  
Biblioteca que participa de pelo menos uma rede social, podendo ser: canal no 
Youtube, página no Facebook, Twitter, dentre outros. 
 
Se participa de redes sociais, informar quais e endereço da conta? 
Se a biblioteca possui contas em redes sociais: informe quais são e quais os endereços 
das contas. 
 

 PÁGINA 7 – ACESSIBILIDADE 
 
Oferece condições de acessibilidade?  
Condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, serviços de transportes, dispositivos, 
sistemas e de meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
 
Atendente ou membro da equipe de atendimento treinado na língua brasileira de 
sinais Libras?  
Atendente ou algum membro da equipe fluente/capacitado para comunicar-se com o 
usuário na língua oriunda de comunidade de pessoas surdas do Brasil (LIBRAS). 
 

PÁGINA 7 – ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA OU FÍSICA 
 
Possui banheiros adaptados?  
Banheiros com leiautes adaptados (lavatórios, espelhos, barras de apoio, vasos, 
papeleiras, mictórios e área de transferência) para atender a quem utiliza cadeira de 
rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e também a quem precisa de apoio. O espaço 
livre no banheiro deve ser suficiente para manobrar a cadeira de rodas. Devem ser 
facilmente acessados, ficando próximos das circulações principais e sinalizados. 
 
Possui bebedouros e lavabos adaptados?  
Bebedouro e lavabos com leiautes adaptados (bica e torneira) para atender a quem 
utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e também a quem precisa de 
apoio. 
 
Possui Entrada/Saída com dimensionamento?  
Entrada/saída dimensionadas que atendam as necessidades das pessoas com 
deficiências, de forma a garantir a acessibilidade aos espaços arquitetônicos, 
apresentando percursos livres de obstáculos. 
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Possui equipamento eletromecânico (elevadores, esteiras rolantes, entre outros)?  
Equipamentos eletromecânicos, tais como elevadores, esteiras rolantes e plataformas 
elevatórias, projetados para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
 
Possui espaço para atendimento adaptado?  
Espaço arquitetônico adaptado para atender usuários de cadeira de rodas, pessoas 
com mobilidade reduzida e/ou de baixa estatura. Os elementos de mobiliário deste 
local devem ser acessíveis, garantindo-se as áreas de aproximação e manobra e as 
faixas de alcance manual, visual e auditivo. Os pisos devem ter superfície regular, 
firme, estável e antiderrapante. 
 
Possui mobiliário adaptado?  
Mobiliários com leiautes adaptados (telefones, mesas ou superfícies para refeições ou 
trabalho, balcões, entre outros) para atender a quem utiliza cadeira de rodas, 
aparelhos ortopédicos, próteses e também a quem precisa de apoio. 
 
Possui rampa de acesso com corrimão?  
Rampa de acesso que favorece a acessibilidade com segurança e autonomia, total ou 
assistida, das edificações, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Rampa com inclinação, largura, corrimão e rodapés adequados, bem como piso 
antiderrapante. 
 
Possui sinalização tátil?  
Sinalização que envolva o tato como meio de assimilar a mensagem. Podendo ser: 
caracteres em relevo, pelo sistema Braille; piso tátil localizado em área de circulação 
indicando o caminho a ser percorrido, sobretudo pelo deficiente visual; rebaixamentos 
de calçadas de portas de elevadores, faixas de travessia e pontos de ônibus; etc. 
 
Possui sinalização visual?  
É aquela realizada através de textos ou figuras. As informações visuais seguem as 
premissas de textura, dimensionamento e contraste de cor dos textos para que sejam 
perceptíveis por pessoas de baixa visão. Está presente em pisos, corrimões, acessos às 
escadas, portas de banheiros, interior dos elevadores. 
 
Possui sinalização sonora?  
Sinalização realizada através de recursos auditivos, que a pessoa com deficiência 
recebe como forma de alerta. 
 
Possui ambiente desobstruído que facilite a movimentação de cadeirantes e pessoas 
com deficiência visual?  
Ambientes que favoreçam a locomoção da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, ampliando a autonomia pessoal, total ou assistida. 
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PÁGINA 7 – ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO 
 
Possui plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 
formato especial?  
Plano de aquisição de acervo bibliográfico em formato acessível ao estudante com 
deficiência, e utilização de diferentes recursos e ajudas técnicas para que o estudante 
tenha acesso à informação e ao conhecimento, independentemente de sua 
deficiência. 
 
Possui acervo em formato especial (Braille/Sonoro)?  
Acervo com características de fonte, corpo, número de caracteres, entrelinhas, 
espaços entre as palavras e as letras, cor do papel e da tinta, opacidade do papel e das 
ilustrações que viabilizem sua utilização com autonomia por parte da pessoa com baixa 
visão. 
 
Possui websites e aplicações desenvolvidas para que pessoas percebam, 
compreendam, naveguem e utilizem os serviços oferecidos?  
Websites e aplicações com navegadores que leem o texto da página e utilizem 
sintetizadores de voz, possibilitando a acessibilidade aos conteúdos. 
 

PÁGINA 7 – ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA 
 
Disponibiliza impressoras em Braille?  
Impressora matricial capaz de utilizar um software que transforma um texto comum 
em Braille, produzindo o relevo próprio desta linguagem numa folha de papel. 
 
Disponibiliza software de leitura para pessoas com baixa visão?  
Softwares que possibilitam a leitura, transcrevem textos em caracteres Braille para 
caracteres alfanuméricos em português, criam textos em Braille no computador, 
acoplam a leitura de tela a sintetizador de voz. Ex.: Dosvox, Dolphin, BR Braille, Virtual 
Vision, Windows-Eves, dentre outros. 
 
Disponibiliza teclado virtual?  
Software de leitor de tela que aparece no monitor e transforma em informação 
auditiva (por meio de placa de som e sintetizador de voz e informação tátil) e pode 
haver um display Braille (hardware que exibe dinamicamente em Braille). 
 

DÚVIDAS? – Envie uma mensagem para: atendimento@aguia.usp.br 
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