RevIU – Revista Informação & Universidade
reviu.febab.org.br
Uma publicação da CBBU FEBAB

PRÁTICAS INOVADORAS NA BIBLIOTECA CENTRAL IRMÃO
JOSÉ OTÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO
RIO GRANDE DO SUL DIANTE DO CENÁRIO DA COVID-19
Innovatives practices at Irmão José Otão Main Library of the Pontifical Catholic
University of Rio Grande do Sul in the COVID-19 scenario
Débora Kraemer de Araujo Especialista em Gestão de Pessoas pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUC RS). Bibliotecária na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC RS).
deborak@pucrs.br

Clarissa Jesinska Selbach Especialista em Gestão Empresarial pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do SUL (PUC RS). Bibliotecária na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC RS).
clarissa.selbach@pucrs.br

Ednei de Freitas Silveira Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Bibliotecário na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUC RS). edneifs@pucrs.br

RESUMO
Em 2020, a pandemia do COVID-19 atingiu a população mundial, gerando mudanças e adaptações
de toda a sociedade, impactando também as atividades das bibliotecas universitárias. Este relato
de experiência aborda as práticas inovadoras na Biblioteca Central Irmão José Otão da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) durante a pandemia do coronavírus.
Contextualiza o cenário da pandemia no Estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre,
assim como indica as diretrizes da Universidade. Relata os recursos e serviços oferecidos pela
Biblioteca que foram mantidos e aqueles desenvolvidos para melhor atendimento durante o
período de distanciamento social. Expõe como se deu a segurança das coleções do acervo com o
isolamento do material devolvido por 5 dias e posterior higienização. Menciona o processo relativo
ao tratamento da informação diante do teletrabalho. Conclui que a Biblioteca da PUCRS, com sua
equipe engajada, cumpriu seu papel de mediar a obtenção e a transferência da informação para os
usuários e que, mesmo diante de uma pandemia, foi possível verificar uma oportunidade de
crescimento nos serviços on-line e nas atividades desenvolvidas de forma remota.
Palavras-chave: Criatividade. Inovação. Bibliotecas universitárias. Gestão de bibliotecas
universitárias.

ABSTRACT
In 2020, the COVID-19 pandemic reached the world population, generating changes and
adaptations for the entire society, also impacting the activities of university libraries. This
experience report is about innovative practices at the Irmão José Otão Main Library of the
Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) during the coronavirus pandemic. It
contextualizes the pandemic scenario in the State of Rio Grande do Sul and in the city of Porto
Alegre, as indicated by the University's guidelines. It reports the resources and services offered by
the Library that were maintained and those that were developed for better attendance during the
period of social distance. It explains how the security of the collections occurred with the isolation
of the returned material for 5 days and subsequent cleaning. It mentions the process related to the
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treatment of information regarding home office. It concludes that the PUCRS Library, with its
engaged team, fulfilled its role of mediating the obtaining and transfer of information to users. And
even in the face of a pandemic, it was possible to verify an opportunity for growth in online services
and activities developed remotely.
Keywords: Creativity. Innovation. University libraries. University libraries management.
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1 INTRODUÇÃO
A Biblioteca Central Irmão José Otão é uma biblioteca universitária, vinculada à
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Instituição de tradição educativa
Marista, localizada na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Está
subordinada à Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada (Prograd), representada
pela sua Diretora Acadêmica Administrativa e pela Coordenadora da Biblioteca.
Considerada uma das bibliotecas mais avançadas tecnologicamente da América do
Sul, a Biblioteca abrange todas as áreas do conhecimento, oferecendo todo tipo de
material de apoio educacional, contribuindo assim ao desenvolvimento pessoal, científico,
técnico e profissional dos alunos e da comunidade.
Ao longo da sua trajetória de 42 anos de existência, tornou-se referência nacional
como biblioteca universitária, por meio da inovação e excelência – baseadas em
sustentabilidade dos seus recursos e serviços, do uso de tecnologias de acesso à
informação, e de ações que contribuem para a promoção e difusão da cultura. A gestão da
Biblioteca é norteada por seus objetivos que são prover acesso à informação nos mais
diversos suportes, disponibilizando recursos e serviços qualificados para apoiar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Em 2020, o mundo parou devido à contaminação por um vírus, denominado
coronavírus (COVID-19). Em 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou
o surto da doença como uma Emergência de Saúde Pública de importância internacional,
o mais alto nível de alerta da OMS. E em 11 de março, a OMS caracterizou a COVID-19 como
uma pandemia. Perante este cenário, a sociedade precisou adequar-se e reinventar-se,
efeito das inúmeras mudanças que se fizeram necessárias, visando garantir a segurança de
todos. Consequentemente, o impacto mundial também afetou as atividades das
bibliotecas universitárias.
Neste relato abordaremos as práticas inovadoras adotadas pela Biblioteca Central
da PUCRS, com o intuito de registrar e documentar as decisões tomadas pela gestão, com
respaldo institucional, embasadas nas definições da Universidade e dos órgãos
governamentais do município de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, no
enfrentamento da maior crise global de saúde já vista na história.

2 CENÁRIO COVID-19 E O IMPACTO NA BIBLIOTECA CENTRAL
Diante da evolução do coronavírus no cenário nacional, a Reitoria da PUCRS
suspendeu as aulas presenciais a partir das 12h do dia 16 de março. As atividades
acadêmicas foram migradas para a modalidade on-line a partir de 19 de março. A iniciativa
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buscou zelar pela segurança da comunidade e suas famílias, sem comprometer o
calendário acadêmico. Equitativamente, preocupados em garantir a segurança dos
colaboradores em todos os níveis, algumas atividades foram adaptadas.
A Universidade determinou que cada Unidade elaborasse um Plano de Contingência
e o Plano estruturado pela gestão da Biblioteca foi dividido em 3 etapas: Mapeamento dos
processos; Definições de estratégias para atender os processos; e Plano específico de
funcionamento.
Quadro 1 – Plano de Contingência Biblioteca Central

Mapeamento dos
processos

Definições de estratégias
para atender os processos

Plano específico de
funcionamento

•Criticidade do processo:
essencial ou não
essencial
•Forma de trabalho:
presencial ou teletrabalho

•Estratégia 1:
identificação dos
funcionários enquadrados
no grupo de risco
•Estratégia 2: redução do
horário de
funcionamento da
Biblioteca
•Estratégia 3: definições
dos plantões de
atendimentos presenciais

•Espaços coletivos
fechados
•4 equipes de trabalhos
para revezamento
semanal
•Horários reduzidos
conforme as
determinações da
Universidade

Fonte: Os autores (2020).

Com o Plano de Contingência estruturado, foi possível elaborar um Protocolo
completo de funcionamento quanto à organização do trabalho, com a definição dos
layouts, das equipes e jornadas. Concomitantemente, o Serviço Médico de Saúde do
Trabalho (SESMT) da Universidade determinou protocolos de segurança para
monitoramento da saúde dos seus colaboradores.
Entre os dias 16 e 18 de março, a Biblioteca adotou medidas emergenciais, de modo
que foi necessário inativar os bebedouros de jato; suspender o uso das salas de convivência
e dos espaços fechados (salas de estudos, 6º, 8º e 9º pavimentos); bloquear os
empréstimos de notebooks; adiar capacitações e visitas; bem como prorrogar os prazos de
empréstimos ativos.
Cumprindo as determinações da Universidade, e atendendo ao Decreto Municipal
Nº 20.505 de 17 de março de 2020, “Seção IV – Das [...] Bibliotecas [...]. Art. 6º – Ficam
suspensas as atividades nos estabelecimentos [...] Bibliotecas [...].” (PORTO ALEGRE,
2020, grifo nosso), a Biblioteca Central fechou para atendimento ao público a partir das 11h
do dia 18 de março, com previsão inicial de retorno junto com as aulas presenciais da
Universidade.
Com o fechamento da Biblioteca os técnicos-administrativos foram dispensados das
atividades presenciais. A partir do dia 19 de março, a Coordenadora da Biblioteca e os
bibliotecários iniciaram o teletrabalho. Essa alteração de rotina exigiu uma adaptação da
v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020
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equipe para o cumprimento das tarefas. As reuniões de trabalho realizadas
presencialmente foram migradas para a forma on-line, por videoconferência.
Os canais de comunicação on-line foram mantidos para atendimento à comunidade
acadêmica, através de contato por e-mails e também pelas redes sociais: @bibliotecapucrs,
no Facebook e Twitter. A PUCRS disponibilizou um site com atualizações sobre a
reorganização acadêmica, ações e recomendações frente ao Covid-19:
pucrs.br/coronavirus. Foram elaboradas uma série de protocolos rigorosos de segurança,
buscando assegurar um Campus livre de Covid-19.
Em abril, a gestão da Biblioteca iniciou um novo planejamento, denominado: Plano
de Distanciamento Controlado, para atender uma indicação da Prograd, que adaptou os
protocolos estipulados pelo Estado, para a realidade da Universidade. Foram definidos
critérios de restrição: funcionamento, horário e percentual de ocupação do ambiente em
relação ao normal; bem como critérios de prevenção: triagem (medição da temperatura),
EPI's obrigatórios, afastamento dos grupos de risco, transporte privado pago pelo
empregador, distanciamento entre pessoas de mais de 1 metro. O documento foi dividido
conforme a indicação do risco de contaminação do COVID-19: alto, médio, médio/baixo, e
baixo, determinado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Figura 1 – Segmentação Regional – RS

Fonte: Modelo de Distanciamento Controlado do RS (RIO GRANDE DO SUL, 2020b, p. 9).
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Tabela 1 – Plano de Distanciamento Controlado – Biblioteca – Retorno Presencial – Risco Alto

Setor de
Tratamento da
Informação
Setor de Suporte
e
Desenvolvimento

Transporte privado
pago pelo
empregador

-

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

NÃO
NÃO

SIM
SIM

30%

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

Distanciamento
entre pessoas + 1
metro

Afastamento dos
grupos de risco

SIM

EPIS obrigatórios

Setor de Serviços

2ª, 4ª,
6ª
(4h
diárias)

Triagem

NÃO
NÃO

% ocupação do
ambiente

Funcionamento

Administração
Secretaria

Horário

BIBLIOTECA CENTRAL

RETORNO PRESENCIAL - RISCO ALTO
Critérios de Prevenção
Critérios de Restrição

NÃO

-

-

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

-

-

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

Fonte: Os autores (2020).

Com o Plano de Distanciamento Controlado construído, foi possível organizar o
retorno gradual das atividades presenciais. Em 06 de maio de 2020, após 48 dias de
fechamento, a Biblioteca reabriu em regime de plantão, para atendimento exclusivo à
comunidade acadêmica. Os serviços ofertados foram o empréstimo agendado e a
devolução de materiais, com a presença de um número reduzido de funcionários e de
usuários, evitando assim, aglomerações. Os plantões foram estruturados em três dias na
semana (segunda, quarta e sexta-feira), com duração de 3h de atendimento, com
alternância nos turnos manhã, tarde e final de tarde, limitado às 18h.
Para os plantões, estruturou-se o revezamento das equipes, com escalonamento de
horários e intervalos; foram convocados técnicos-administrativos, preservando os que se
enquadravam no grupo de risco. Todos os colaboradores receberam equipamentos de
proteção individual – EPI’s, adequados para a atividade exercida (máscara facial e protetor
facial), de uso obrigatório nas dependências da Universidade, bem como orientações em
relação aos protocolos de segurança que deveriam ser cumpridos.
Os usuários foram comunicados previamente, através do site e das mídias sociais da
Biblioteca, sobre a disponibilização de alguns serviços, e também informados da
obrigatoriedade de seguir os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de
máscaras, a necessidade de realizar a higienização das mãos com álcool 70% e o
cumprimento do distanciamento social de no mínimo 1,5 m.
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Figura 2 – Dicas de proteção ao novo coronavírus (COVID-19)
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Fonte: PUCRS (2020).

Em 10 de maio, o Governo do Estado publicou o Decreto Nº 55.240, instituindo o
Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande
do Sul. Criou-se um sistema de bandeiras, com protocolos obrigatórios e critérios
específicos a serem seguidos pelos diferentes setores econômicos (RIO GRANDE DO SUL,
2020a).
Seguindo as normativas do Estado, a Biblioteca programou suas atividades
semanalmente, de acordo com a definição das bandeiras para o município de Porto Alegre.
A descrição das equipes no quadro 2 se dá por setores: Setor de Serviços (SSA), Setor de
Tratamento da Informação (STI), Setor de Suporte e Desenvolvimento (SSD) e Secretaria
(SEC).
Quadro 2 – Plano de Distanciamento Controlado – Biblioteca Central

BANDEIRA

PRESENCIAL

SERVIÇOS

EQUIPES

BIBLIOTECA
FECHADA

Somente serviços
on-line.

Coordenação da
Biblioteca e
bibliotecários em
teletrabalho.

BIBLIOTECA
FECHADA

Plantões presenciais
de atendimento
para empréstimos e
devoluções de
materiais.

PRETA

VERMELHA
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BIBLIOTECA
ABERTA
LARANJA

BIBLIOTECA
ABERTA
AMARELA

2ª à 6ª das 9h às 17h.
Empréstimo e
devolução de
materiais;
liberação dos
espaços individuais
de estudo no 8º e no
9º pav. - restrição de
35% de ocupação dos
espaços.
2ª à 6ª das 8h às 18h.
Empréstimo e
devolução de
materiais;
liberação dos
espaços individuais
de estudo no 8º e no
9º pav. - restrição de
50% de ocupação
dos espaços.

35% da equipe
SSA: 2ª à 6ª
STI: 3ª e 5ª
SSD: 4ª e 6ª
SEC: 6ª

50% da equipe
2ª à 6ª:
SSA
STI
SSD
SEC

Fonte: Os autores (maio, 2020).

Cumprindo novos protocolos de segurança da PUCRS, a partir de 25 de maio, para
acesso à Biblioteca, tornou-se obrigatória a aferição de temperatura do público, sendo
proibido o acesso de pessoas com temperatura superior a 37,8ºC. A partir do mês de junho,
com a permanência de Porto Alegre na bandeira laranja, foi possível expandir a oferta de
serviços à comunidade acadêmica, sendo assim, a Biblioteca passou a atender de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h, para os serviços de empréstimo e devolução de materiais; bem
como a liberação dos espaços individuais de estudo no 8º e no 9º pavimento, respeitando
a restrição de 35% de ocupação dos espaços. Foi possível atender nesta modalidade
durante o período de 01 a 22 de junho de 2020.
Com o agravamento das ocupações dos leitos de UTI’s na cidade de Porto Alegre,
na semana de 23 a 29 de junho, a bandeira foi alterada para vermelha. Com isso, retomamos
a oferta inicial de atendimento de 3 plantões semanais, para empréstimo e devolução de
materiais. Este esquema permaneceu até o dia 02 de outubro de 2020.
A rotina da Biblioteca foi duramente impactada, foram necessárias práticas
inovadoras para manter a qualidade e a oferta dos serviços, pensando sempre à frente, em
como melhor atender os nossos usuários. Percebeu-se a necessidade de criar novos
serviços, para suprir as demandas geradas pela nova forma de ensino on-line.
Nesse momento de quarentena, com trabalho e estudo remotos, a Biblioteca criou
tutoriais e vídeos explicativos para exploração dos recursos e conteúdos disponibilizados,
bem como a oferta de treinamentos on-line via ferramenta de videoconferência. Em
sintonia, os editores ofereceram acesso gratuito à conteúdo científico de qualidade, bem
como o aumento na oferta de treinamentos on-line deste conteúdo.
Diante deste contexto, a equipe de bibliotecários, concentrou-se na proposição de
novas ações e projetos, cabe citar: estratégias para encantar a comunidade docente:
fortalecendo a aproximação da Biblioteca com os professores de metodologia, pesquisa e
v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020
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disciplinas de TCC; oficinas de pesquisa e normas técnicas de documentação;
reestruturação dos Modelos de normas da ABNT; protocolo de atendimento para revisão
sistemática; padronização das atividades de avaliação de normas ABNT em Consulta
Nacional e Análise Sistemática; treinamento on-line para comunidade acadêmica EAD;
estudo de viabilidade de uso do Instagram pela Biblioteca Central, dentre outros. A seguir,
apresentam-se os recursos e serviços que sofreram alterações para que o atendimento se
mantivesse de forma completa, assim como a adaptação necessária no tratamento da
informação e na segurança do acervo.

3 RECURSOS E SERVIÇOS
Com a Biblioteca fechada e as aulas migrando para virtual, dezenas de atendimentos
e serviços, tais como empréstimos e devoluções de materiais, atendimentos de
normalização e pesquisa e serviços de apoio precisaram ser revistos. Embora a Biblioteca
Central já oferecesse diversos recursos e serviços on-line, foi preciso se adaptar à nova
realidade e pensar rapidamente em soluções para as diversas necessidades antes
inexistentes como, por exemplo, trabalhar em home office com o espaço físico da
Biblioteca fechado.
3.1 INÍCIO DA PANDEMIA
Projetar novos recursos e serviços para uma biblioteca universitária do porte da
PUCRS é uma tarefa que demanda tempo e pesquisa, pois é preciso definir equipes de
trabalho, submeter projetos para aprovação, planejar mudanças, orçar, informar e treinar
a equipe e verificar todas as alterações necessárias para que tudo ocorra da melhor forma
possível. Com a pandemia, foi necessário acelerar este processo e criar soluções ágeis para
atender às demandas de criação de novos serviços à comunidade acadêmica, contando
com um tempo reduzido para planejamento, testes e implementação.
Em um primeiro momento, verificou-se a necessidade de reforçar os canais de
comunicação, a fim de manter o público informado sobre as mudanças repentinas e as
alterações nas atividades. Para isso, a frequência de publicação no site da Biblioteca, mídias
sociais (Facebook e Twitter) e avisos por e-mail (boletins) foi intensificada. Ainda assim, foi
percebida a necessidade de uso de um canal de comunicação mais flexível, motivo pelo
qual projetou-se o serviço de atendimento por WhatsApp com enfoque em dúvidas e
necessidades da comunidade acadêmica. Com este serviço, a Biblioteca agilizou o contato
com o público, com respostas em tempo real e mais rápidas comparadas ao e-mail. O
serviço era prestado pela equipe de bibliotecários do Setor de Serviços, organizado por
rodízios semanais. Funcionava em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h apenas para mensagem de texto, o que inicialmente não foi muito respeitado pelos
usuários que tentavam ligar através do aplicativo. A maioria das questões atendidas eram
sobre o funcionamento da Biblioteca, dúvidas sobre os serviços, acesso remoto, troca de
senha, normalizações de trabalhos e verificação de cadastros.
Através de publicações frequentes, foram divulgados os canais de comunicação
para atendimento on-line:
v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020
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 Dúvidas relacionadas a normas ABNT, APA e Vancouver e gerenciadores de
referências, contate o Setor de Serviços: biblioteca.servicos@pucrs.br.
 Dúvidas sobre pesquisas científicas, ORCiD e DOI contate o serviço de Apoio à
Pesquisa e Publicação: biblioteca.apoio@pucrs.br.
 Dúvidas sobre acesso remoto, contate o Setor de Suporte e Desenvolvimento:
biblioteca.suporte@pucrs.br.
 Para troca de senhas, acesse: trocasenha.pucrs.br ou envie e-mail para:
biblioteca.suporte@pucrs.br.
 Dúvidas sobre catalogação de materiais: biblioteca.catalogacao@pucrs.br.
 Para questões gerais da Biblioteca, envie e-mail para biblioteca.central@pucrs.br.
 Entre em contato também pelas redes sociais da Biblioteca: @bibliotecapucrs no
Facebook e Twitter, e pelo WhatsApp.
3.2 ATENDIMENTO POR PLANTÃO

Após 48 dias de fechamento do prédio e atendimentos apenas virtuais, em 06 de
maio a Biblioteca foi reaberta à comunidade ainda com restrição de acessos e serviços. Com
a redução de horário e limite de funcionários conforme as regras definidas pelo Governo
do Estado e pela Prefeitura de Porto Alegre, foi necessário organizar as escalas de trabalho,
pensando na quantidade de colaboradores necessários para a reabertura, além de
protocolos de segurança para trabalhar, isolar grupo de risco, prever equipes e horário de
trabalho por tipo de bandeira. Como as bandeiras eram definidas e informadas
semanalmente, o planejamento cobria apenas a semana seguinte. Então, era
imprescindível solicitar e entregar os EPI’s necessários, treinar as equipes para o uso
correto, orientar em reuniões virtuais quantos ao novo modelo de trabalho, visando evitar
a contaminação pelo vírus durante o expediente.
Com o apoio do SESMT da PUCRS, iniciou-se a distribuição dos protetores faciais de
acrílico, das máscaras de panos e das luvas descartáveis, além de aumentar a
disponibilização de álcool gel e a colocação de lixeiras específicas para o descarte dos
materiais não reutilizáveis (laranja). Também foram criadas soluções para que o
distanciamento social fosse respeitado, como o isolamento de ambientes de uso comum
da equipe, além do desligamento de bebedouros e a higienização constante dos postos de
trabalhos.
A fim de evitar a contaminação do acervo, foi imposta uma restrição do contato dos
usuários com as obras. Com isso, pela primeira vez em 42 anos, foi necessário trabalhar
com o acervo fechado. Neste processo, o colaborador fica responsável por toda a
movimentação do acervo, tanto pela retirada das obras de interesse dos usuários das
estantes como a própria guarda do material devolvido após a quarentena e a higienização.

v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020
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3.3 MUDANÇAS NOS RECURSOS E SERVIÇOS

Nos meses iniciais da pandemia, março, abril e maio, todos os empréstimos foram
renovados automaticamente, a fim de evitar mais uma preocupação para os usuários. A
partir da reabertura da Biblioteca (06 de maio), os usuários foram informados através de
boletim por e-mail sobre a necessidade de renovar seus empréstimos, ação que liberou
novamente o sistema para permitir reservas de materiais emprestados. Esta decisão foi
necessária para atender um maior número de alunos, que fazem uso dos livros impressos
para complementar seus trabalhos acadêmicos.
No planejamento para atendimento em bandeira vermelha, foi criado o serviço de
agendamento para empréstimo de obras, com data e horário marcados. A solicitação era
feita por e-mail, no qual o usuário enviava os dados do material desejado. Como o acervo
continuava fechado com acesso restrito a funcionários, os materiais eram separados e
identificados no balcão de empréstimo. O agendamento organizou o fluxo de trabalho,
evitando aglomerações no momento do empréstimo e das devoluções.
Anteriormente à pandemia, era disponibilizado o serviço de empréstimo de
notebook, apenas para uso nas dependências do prédio da Biblioteca. Com as mudanças
nos protocolos e com a finalidade de auxiliar os alunos que não possuíam equipamentos
para acompanhar as aulas de forma remota, o serviço foi ampliado para empréstimo
domiciliar. Para a realização do empréstimo, fixou-se a necessidade de solicitação por email. O empréstimo do material era realizado no sistema Aleph, mediante a assinatura de
um termo de responsabilidade e, assim como o empréstimo de obras bibliográficas, este
serviço ocorria com o agendamento prévio para a retirada do material. A renovação era
feita de forma automática no final do semestre, mediante verificação de ativação da
rematrícula.
3.4 ACESSO REMOTO

Todas as fontes on-line oferecidas pela Biblioteca podem ser acessadas a partir de
computadores localizados fora da rede da Universidade, por meio da utilização do serviço
de Acesso Remoto (proxy), que se encontra disponível para a comunidade acadêmica.
Além disso, a PUCRS integra a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), serviço provido
pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) a instituições de ensino e pesquisa no país,
para acesso remoto ao Portal de Periódicos CAPES. Estes serviços foram potencializados
no momento da pandemia, visto que auxiliavam os alunos no acesso a documentos
eletrônicos essenciais para a produção de seus trabalhos acadêmicos e na aprendizagem
durante as aulas.
3.5 FERRAMENTA DE BUSCA: OMNIS

O OMNIS é a ferramenta de descoberta utilizada pela Biblioteca Central da PUCRS,
abrangendo a entrega da informação existente em diferentes mídias, de forma unificada.
v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020
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Permite localizar e acessar informações bibliográficas, textuais e multimídia, impressas e
on-line, fisicamente armazenadas no acervo da Biblioteca e em relevantes fontes
acadêmicas na Internet, em bases de dados eletrônicas de acesso aberto, assinadas pela
PUCRS e presentes no Portal de Periódicos CAPES. A consulta ao acervo está disponível
vinte e quatro horas por dia, através da internet no endereço: biblioteca.pucrs.br.
O sistema contribuiu bastante para a qualidade no atendimento durante a
pandemia, pois além da pesquisa, ele permite verificar a situação atual de empréstimos,
multas, reservas, histórico e disponibilidade das obras no acervo. A ferramenta foi essencial
para o serviço de empréstimo sob agendamento, em que o usuário verificava os dados da
obra a ser retirada e enviava por e-mail.
3.6 APOIO À PESQUISA

Alguns serviços oferecidos pela Biblioteca Central foram adaptados para o
atendimento virtual, a fim de dar suporte à comunidade acadêmica, conforme listados a
seguir.
3.6.1 Atendimentos Individuais

Os atendimentos individuais, que antes da pandemia eram exclusivamente
presenciais, migraram em abril para o formato virtual com o uso de ferramentas de
videoconferência. Os atendimentos ocorreram inicialmente por um aplicativo gratuito, que
precisou ser substituído em função da limitação de tempo e instabilidades de acesso. A
partir de junho, adotou-se o uso do aplicativo Teams da Microsoft (ferramenta utilizada na
Universidade).
Para corroborar a escolha do Microsoft Teams foram realizados testes entre os
bibliotecários do Setor de Serviços (SSA), sendo validados juntamente com os
bibliotecários do Setor de Suporte e Desenvolvimento (SSD). Antes de iniciar o uso efetivo,
foram realizados treinamentos com a equipe de referência, objetivando o domínio da
ferramenta e o uso dos recursos disponíveis, como: agendamento, cancelamento e
remarcação de atendimento, compartilhamento de telas, uso do chat, gravação de
reunião, entre outras funcionalidades.
Para fins de organização, os atendimentos individuais passaram a ser agendados
através do site da Biblioteca. O usuário preenchia um formulário, com os seguintes dados:
identificação, tipo de atendimento necessitado e turno de preferência. Ao receber o e-mail,
o SSA distribuía os pedidos entre os bibliotecários, ficando sob a responsabilidade de cada
um, o contato com o aluno e o agendamento do treinamento.
Os atendimentos ocorreram de forma satisfatória em sua maioria, atendendo às
necessidades dos usuários. Apenas questões relativas à configuração de fuso horário no
equipamento do usuário e instabilidade da internet foram considerados problemas
durante os atendimentos.
v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020
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3.6.2 Capacitações de Turmas ou por Inscrição Individual

Historicamente a Biblioteca Central promove treinamentos presenciais
programados ou sob demanda através do Programa de Capacitação de Usuários (PCU),
que também migraram para o formato on-line. Além disso, são disponibilizados
treinamentos virtuais oferecidos pelos fornecedores de bases de dados, livros eletrônicos
e periódicos de forma gratuita.
A oferta dos treinamentos está dividida em módulos específicos e a solicitação pode
ser realizada por inscrição individual ou sob demanda de professores. Os treinamentos
abrangem os recursos e serviços da Biblioteca com foco em coleções on-line,
gerenciadores de referências, normas para trabalhos acadêmicos (ABNT, APA e
Vancouver) e recursos para pesquisadores.
Antes da pandemia, as capacitações de turmas ou individuais eram realizadas
presencialmente na Biblioteca Central ou em sala de aula por um bibliotecário de
referência; a seguir passaram a ser realizadas por ferramentas de videoconferência
ministradas por dois bibliotecários: sendo um responsável pela condução da capacitação e
outro pelo controle do chat e lista de participantes.
Estas capacitações tiveram uma boa avaliação nas pesquisas de satisfação
realizadas com os participantes após os treinamentos, constatando-se que a participação
de dois bibliotecários é de suma importância para o bom andamento da atividade
3.6.3 Tutoriais On-line

Os tutoriais on-line sobre recursos tecnológicos, gerenciadores de referências e
ferramentas de apoio à pesquisa, além de dicas para uso de normas técnicas de
documentação e para uso das coleções na Biblioteca, são disponibilizados no site. Os
vídeos disponíveis no canal da PUCRS no YouTube apresentam tutoriais com duração de
poucos minutos, contendo informações práticas dos assuntos citados, assim como os
tutoriais disponíveis na ferramenta SlideShare.
Para atender as demandas da comunidade acadêmica geradas pela nova forma de
ensino on-line, o Grupo de Trabalho de Vídeos da Biblioteca Central, criou novos conteúdos
abrangendo as temáticas de e-books e recursos tecnológicos, como por exemplo: Como
acessar a coleção de e-books da Biblioteca Virtual da Pearson (youtu.be/9M_ZDKDLq0w) e
Use a Biblioteca da PUCRS de onde você estiver (youtu.be/jnc522GivoI).
3.6.4 Digitalização de Documentos

Para atender a comunidade acadêmica foi implementado o serviço gratuito para
envio de documentos digitalizados para usuários vinculados, podendo ser: capítulo de
livros, teses, dissertações e artigos de periódicos que fazem parte da coleção impressa da
Biblioteca Central da PUCRS.
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A partir da solicitação, o Setor de Serviços confirmava se a obra estava disponível.
Em caso positivo, encaminhava a demanda para os auxiliares de biblioteca escalados para
os plantões para digitalização da parte da obra solicitada, encaminhando o arquivo por email para o solicitante.
3.6.5 Coleções On-line

13

As bases de dados que já eram assinadas pela PUCRS facilitaram em muito o uso
remoto, entre as principais estão: JSTOR (periódicos e livros), PressReader (jornais e
magazines do mundo inteiro), Revista dos Tribunais (conteúdo jurídico) e UpToDate (casos
clínicos em Medicina). A Biblioteca também disponibiliza bases de dados providas pelo
Portal de Periódicos CAPES e de acesso livre para a comunidade acadêmica.
As coleções de livros eletrônicos (e-books) disponibilizadas englobam mais de 580
mil títulos e tornaram-se fundamentais no momento da pandemia. O aumento do uso
corrobora a estratégia na aquisição de e-books por assinatura ou compra perpétua,
embasada na Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Central, indicando o
direcionamento que fundamenta a expansão do seu acervo.
O acervo de e-books conta com as coleções: Biblioteca Virtual Universitária Pearson
e Minha Biblioteca. Também são disponibilizadas bases de e-books com acesso provido
pelo Portal de Periódicos CAPES e outras de acesso livre, além de livros eletrônicos de
compra perpétua, como e-books das editoras Springer, Wiley e Zahar.
Em comparação com o ano de 2019, o acesso aos e-books tiveram um aumento
expressivo no uso. É possível verificar esse aumento através das estatísticas de acesso
fornecidas pelas próprias bases. No caso da Minha Biblioteca, em 2019, registrou-se um
pico de uso no mês de junho, com 99.441 páginas visualizadas. No gráfico 1 é possível
verificar os dados referentes às páginas visualizadas, usuários com atividade e sessões de
estudos.
Gráfico 1 – Estatística de acesso à Minha Biblioteca em 2019
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Fonte: Os autores (2020).
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No mesmo período, em 2020, verificou-se um aumento de 85,65% no uso da base,
que registrou no mês de abril, um pico de 184.619 páginas visualizadas. É possível verificar
que desde o início da pandemia, em março de 2020, o uso da base cresceu
substancialmente em todos os quesitos avaliados (Gráfico 2).
Gráfico 2 – Estatística de acesso à Minha Biblioteca em 2020
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Fonte: Os autores (2020).

Além dos e-books, a coleção on-line de periódicos em texto completo possui
atualização constante. Essa coleção contém periódicos on-line assinados pela PUCRS,
providos pelo Portal de Periódicos CAPES ou de acesso aberto. Ainda, as teses e
dissertações defendidas nos cursos de Pós-Graduação da PUCRS encontram-se disponíveis,
podendo ser acessadas via TEDE (Teses e Dissertações Eletrônicas da PUCRS), Repositório
Institucional da PUCRS ou pelo sistema de descoberta da Biblioteca (OMNIS).

4 SEGURANÇA DAS COLEÇÕES DE ACERVO
Durante o período em que a Biblioteca permaneceu fechada, fez-se um
planejamento de retorno às atividades presenciais em regime de plantão, buscando a
segurança da equipe de trabalho, assim como a segurança do acervo impresso. Para
manter o distanciamento entre pessoas, recomendou-se o uso extensivo dos
equipamentos de autodevolução. Desta forma, diminuiu-se o contato entre usuários e
funcionários, minimizando o risco de propagação do vírus.
Quando o material era devolvido, um funcionário vestindo os EPI’s necessários
recolhia os materiais devolvidos e encaminhava ao espaço designado para a quarentena.
Foram instaladas estantes em uma sala que possuía ventilação indireta, mantendo o
isolamento do material com uma circulação de ar mínima. A equipe incluía uma sinalização
com a data de devolução dos materiais para que fosse possível controlar o período mínimo
de isolamento. Conforme recomendações do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª
Região (CRB-10), deve-se manter a “[...] quarentena de 5 (cinco) dias após a devolução”
(RIO GRANDE DO SUL, 2020c) e assim, foi realizado na Biblioteca da PUCRS.
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Para uma comunicação eficiente à equipe escalada para os plantões, assim como
entre as equipes dos Setores de Serviços, que recebia as devoluções, e de Tratamento da
Informação, que efetuava a higienização dos materiais, foram afixados cartazes com
instruções para o desenvolvimento do trabalho de forma segura e satisfatória. Os
exemplos de cartazes nas figuras 3 e 4 foram criados pelo Grupo de Trabalho de
Comunicação da Biblioteca Central, responsável pela comunicação visual e digital realizada
ao público externo (comunidade acadêmica) e interno (equipe da Biblioteca).
Figura 3 – Cartaz instrutivo para a equipe do Setor de Serviços

Fonte: Os autores (2020).
Figura 4 – Cartaz instrutivo para a equipe do Setor de Tratamento da Informação

Fonte: Os autores (2020).
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Enquanto os materiais estavam em quarentena, o status de processo do item era
ajustado no sistema Aleph para “Em Quarentena”. Desta forma, os usuários poderiam
visualizar a situação do material, realizando reserva daquele desejado. Após os 5 dias de
isolamento, os materiais eram encaminhados ao Laboratório de Recuperação de Acervo
para higienização individual do item. Essa atividade era realizada com álcool 70% líquido e
guardanapos de papel toalha, efetuando a higienização da capa, contracapa, corte e
lombada do livro. A equipe teve um cuidado especial com livros cuja capa possuía material
passível de danos. Materiais em outros suportes, como CD e DVD, também eram
higienizados externamente, seguindo as recomendações do CRB-10.
Realizada a higienização dos materiais, o status de processo “Em Quarentena” era
retirado do item e a equipe encaminhava-o para o armazenamento no acervo. Durante o
período de plantões semanais, eram higienizados uma média de 400 livros por semana.
Figura 5 – Higienização dos materiais devolvidos

Fonte: Os autores (2020).

5 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DURANTE A PANDEMIA
Assim como muitas bibliotecas universitárias brasileiras, o Setor de Tratamento da
Informação (STI) da Biblioteca da PUCRS reorganizou as atividades relacionadas ao
desenvolvimento de coleções e processamento técnico para a nova realidade. O
atendimento através do e-mail foi mantido desde o fechamento da Biblioteca, sanando
dúvidas em relação ao acesso a teses e dissertações que possuem confidencialidade,
doações de materiais, solicitação de fichas catalográficas pela Editora da Universidade,
entre outras.
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Inicialmente, com a ideia de que a pandemia não fosse durar muito tempo, apenas
os coordenadores dos setores receberam acesso remoto via Rede Virtual Privada (VPN).
Neste período, os bibliotecários assistiam a palestras, treinamentos on-line e webinars
buscando atualização profissional. Além disso, o coordenador encaminhava atividades aos
bibliotecários do STI, como por exemplo, leitura técnica de artigos de periódicos, teses e
dissertações on-line, preparando para a catalogação, classificação (através da ferramenta
WebDewey on-line) e indexação dos materiais eletrônicos; indexação de artigos
eletrônicos na base de dados LILACS; pesquisa de atributos de autores, entidades, eventos
e obras para o controle de autoridades de acordo com o RDA; confecção de fichas
catalográficas para a Editora EdiPUCRS; revisão de manuais; e atualização de políticas do
setor. Com a manutenção do teletrabalho, bibliotecários que são grupo de risco e não
auxiliavam nos plantões presenciais receberam o acesso via VPN para desenvolver outras
atividades além das citadas anteriormente, como por exemplo: publicação de teses e
dissertações através da plataforma DSpace e sistemas remotos da Biblioteca (Aleph e
ABCD); processamento técnico de e-books, artigos e teses e dissertações eletrônicas;
controle de autoridades; revisão de registros antigos.
Em relação ao desenvolvimento de coleções, no serviço de Aquisição, foram
mantidas as renovações de bases de dados, softwares e periódicos e foram realizados
levantamentos bibliográficos para futuras visitas do MEC. Também foram revisadas
políticas e manuais do serviço e foram recebidos exemplares de compra que estavam com
o processo em andamento.
Nos plantões presenciais, além da higienização dos materiais devolvidos que
estavam em quarentena, fazia-se a liberação de reservas de obras que estavam no setor
aguardando o processamento técnico ou conserto pontual; catalogação de acervos
particulares da Administração Superior da Universidade; recebimento de doações em
caráter de exceção conforme análise da coordenação do STI; gerenciamento de produtos
disponíveis para o trabalho de higienização e do espaço destinado à atividade, entre outras
atividades necessárias para o desenvolvimento do trabalho da equipe da Biblioteca.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 2020 vivenciamos uma pandemia do COVID-19, totalmente inesperada, que
atingiu a população mundial, impondo mudanças, reinvenções e adaptações de toda a
sociedade, impactando também as atividades das bibliotecas universitárias.
A administração da Biblioteca Central da PUCRS permanece atenta a este cenário
de muita incerteza, ao longo destes 6 meses, nos empenhamos para cumprir o nosso papel
de mediar a obtenção e a transferência da informação para nossos usuários. Cabe ressaltar
a importância do engajamento da equipe frente às novas demandas e desafios, o
comprometimento de cada colaborador permitiu que continuássemos prestando serviços
de qualidade à comunidade acadêmica, independentemente do formato das atividades.
Os novos tempos nos deram a oportunidade de gerar um grande crescimento nos
serviços on-line, nos quais aprimoramos o uso de serviços anteriormente oferecidos
apenas no formato presencial. Essa mudança de formato foi um desafio, que envolveu a
v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020
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adaptação ao uso dos aplicativos de vídeoconferência, visto que tínhamos pouca
experiência no apoio à educação a distância. Outro ganho foi em relação ao teletrabalho,
uma vez que o isolamento nos transformou em funcionários remotos, e foi necessário
pensar e executar serviços em formato de home office, que demandou um aprimoramento
da equipe e gerou uma grande satisfação para os usuários, que tiveram suas dúvidas
sanadas de casa, sem a necessidade de exposição ao vírus.
Acreditamos que não seremos iguais após a pandemia, pois as novas práticas
virtuais vieram para ficar e certamente quando o retorno e a abertura total da Biblioteca
Central forem possíveis, teremos uma composição mista de atendimentos on-line e
presenciais. Essa dupla forma de oferta de serviços será muito importante, visto que o
público se habitua com as facilidades apresentadas e começa a utilizar esses canais com
mais frequência, pois facilitam o acesso aos serviços e ajudam a diminuir as lacunas e
necessidades informacionais. A manutenção dos serviços a distância também facilitará a
questão dos deslocamentos e englobará o atendimento aos alunos matriculados em cursos
exclusivamente em formato EAD.
Para zelar com a segurança das pessoas e do acervo impresso, acredita-se que o
período de isolamento dos materiais devolvidos será mantido, assim como a higienização
deles, até que os protocolos de segurança sejam revistos, seja pela disponibilização de
vacina eficaz contra o COVID-19, seja pela alteração de protocolos conforme estudos das
entidades especializadas. A Biblioteca Central acompanha as publicações dos órgãos
oficiais constantemente e estará preparada para as adaptações que se fizerem necessárias.
Em relação ao tratamento da informação, percebe-se que a demanda por materiais
eletrônicos, como e-books, artigos, teses e dissertações, foi intensificada desde o início da
pandemia e espera-se que cresça cada vez mais. O mercado editorial brasileiro ainda é
limitado para compra de e-books individuais com acesso perpétuo no idioma português,
dificultando a disponibilidade de livros eletrônicos específicos para a comunidade
acadêmica. De certa forma, se o livro não está disponível em uma das bases de dados de ebooks conhecidas amplamente e assinadas pela Biblioteca, precisamos oferecer a compra
do material impresso. Todavia, o intercâmbio de documentos diversos poderia crescer
exponencialmente entre a comunidade bibliotecária, o que pode ser uma solução viável no
compartilhamento de materiais disponíveis gratuitamente e formação de parcerias entre
as instituições. Os bibliotecários catalogadores vivem uma nova realidade com o
teletrabalho. A busca pela qualidade no tratamento da informação e o cumprimento do
objetivo da prática catalogadora de disponibilizar as informações para que o usuário as
localize da melhor forma possível se mantêm, ora no trabalho presencial, ora no trabalho
remoto.
Contudo, ainda existem oportunidades de melhorias e novos desafios a serem
trabalhados pela gestão, o processo de avaliação deste período vivenciado em 2020,
renderá muitos projetos e aumentará a oferta de produtos e serviços cada vez mais
qualificados e diferenciados para a nossa comunidade acadêmica, a qual está inserida no
contexto das universidades, que são impactadas permanentemente pela complexidade da
constante evolução da sociedade do conhecimento.
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