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APRESENTAÇÃO
A pesquisa tem como objetivo conhecer as reais
necessidades informacionais dos usuários para
desenvolver serviços e produtos personalizados. Foram
avaliados itens sobre infraestrutura: condições gerais do
prédio, limpeza, mobiliário, ambiente de leitura-estudo
individual e em grupo; buscou-se também avaliar qual o
grau de conhecimento dos serviços oferecido pela BU.
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Grau de  escolaridade

A maioria dos respondentes são graduandos, com 84,5%, 2,9% alunos de 

especialização, alunos de mestrado 3,7%, doutorado 2%, professores apenas 6% e 

1% são colaboradores.

PERFIL DOS USUÁRIOS
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Apenas 9,7% dos usuários frequentam a biblioteca todos os dias, houve um 

empate de 28,3% para os usuários que frequentam a biblioteca 1 vez por 

semana e 1 vez por mês, 12, 7% em semana de prova e 20,8% de 15 em 15 

dias

Frequência que utiliza a biblioteca 
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AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA

Este item foi avaliado com um

percentual de 70,9% como ótimo,

25,3% bom e 0,9% ruim.

No item mobiliário obteve-se 51,7%

classificaram como ótimo, 38% bom e 1,9%

ruim.

Condições gerais do prédio

Computadores de pesquisa

Os computadores de pesquisa tiveram um

percentual 45,2% bom, 24,5% ótimo e 6,2% disseram

desconhecer a existência dos mesmos.

Limpeza
No item limpeza 83,9% disseram

ser ótimo e 15% classificaram

como bom.

Ambiente de leitura-estudo 
individual e em grupo

No ambiente de leitura-estudo individual e em grupo

48,1% classificaram como ótimo, 35,6% bom, 10,4%

regular e 4,7% responderam não conhecer o espaço.

Mobiliário



AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Empréstimo domiciliar Empréstimo de material entre o campus 
SBC e SP



AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Empréstimo entre bibliotecas Serviço de renovação eletrônica



AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviço de reserva eletrônica Serviço de divulgação de novas publicações 
adquiridas pela biblioteca



AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Acesso as Bases de Dados (Portal da Capes, 
EBSCO, Proquest)

Serviço do COMUT – Comutação Bibliográfica



AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Empréstimo das sacolas e pastas 
retornáveis

Empréstimo diário dos fones de ouvido



AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Guia para Apresentação Formal de
Trabalhos Acadêmicos

Curso de Orientação à normalização



Após a coleta e análise dos dados observou-se que o indicador “Desconheço”

apareceu com maior incidência em todos os itens avaliados. Para cobrir esta lacuna

informacional, a BU aposta nas redes sociais, nos cartazes, e-mail marketing, portal

do aluno e na página da biblioteca para a divulgação dos serviços. As ações e

explicações para divulgação dos serviços estão descritas no apêndice A.
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