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O projeto de pesquisa “Catalogação e Organização do Acervo do Núcleo de            
Estudos em Língua Portuguesa – NELP” foi realizado no período de um ano, de junho               
de 2016 a maio de 2017. O objetivo central consistia em catalogar os 1.700 volumes do                
núcleo, utilizando a tabela CDU, para classificação de acervos, e a tabela Cutter, para              
indicação de autoridade de uma obra. O novo banco de documentação permitiria, dessa             
forma, uma facilidade e um aperfeiçoamento na organização do acervo, na localização            
dos volumes nas estantes, no controle de retirada e devolução e na pesquisa online.  

O Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa – NELP, vinculado ao Instituto de             
Letras e Artes – ILA, conta com um acervo de aproximadamente 1.700 exemplares,             
compreendendo as áreas de Linguística, Ensino de Língua Portuguesa, Literatura          
Infantil e Educação. Esse acervo é dividido em 3 sub-acervos: o acervo didático, o              
acervo comum e o acervo da Pós-graduação. 

O acervo didático compreende livros didáticos de ensino básico do componente           
curricular Língua Portuguesa. O acervo comum compreende uma gama de obras           
relacionadas às áreas citadas no parágrafo anterior. E, por último, o acervo da             
Pós-graduação é vinculado ao curso de Especialização em Linguística e Ensino de            
Língua Portuguesa, e conta com obras nas áreas de Linguística e Língua Portuguesa             
para empréstimo exclusivo aos docentes da FURG e discentes do curso de            
especialização . 1

Julgou-se necessária a “recatalogação” do acervo do NELP, para que a nova            
forma de organização das obras nas estantes fosse semelhante àquela já realizada pelas             
bibliotecas pertencentes ao Sistema de Bibliotecas da FURG – SiB. Essa catalogação é             
feita através da utilização da tabela CDU (ANEXO 1) para indicar as áreas do              2

conhecimento e também a utilização da tabela Cutter, para indicação da autoridade da             
obra a ser inserida no acervo (ver modelo de etiqueta. Figura 1). 

1 Os acervos comum e didático estão disponíveis para empréstimo para toda comunidade acadêmica. 
2 Classificação Decimal Universal. A CDU é revista anualmente e é composta por 10 áreas do                
conhecimento e subdivididas por mais 10 (CUNHA, CAVALCANTI, 2008). 



 

Figura 1. Modelo explicativo das etiquetas utilizadas no NELP. Na CDU temos o campo "81'27", 
que corresponde a área de Sociolinguística; logo após vem o campo "G694d", que identifica o 

sobrenome do autor da obra. FONTE: RIBEIRO, et all, 2017. 

 

O novo banco de dados é hospedado pelo software aberto Biblivre. A escolha             
desse software decorre de dois motivos: ele pode ser baixado gratuitamente na sua             
própria página virtual , e também pelo fato de que a sua manutenção é simples e não há                 3

nenhum gasto para mantê-lo, mesmo que seja disponibilizado como domínio na           
internet. 

Ainda dentro dos acervos que compõem o núcleo, há o acervo de obras raras,              
que possui obras com data de publicação de 1916 até 1959, sendo que nenhuma delas               
está disponível para empréstimo. Outra característica do acervo do NELP é a presença             
de CD’s, DVD’s, monografias, teses, dissertações e jogos pedagógicos disponíveis para           
toda a comunidade acadêmica. 

Para manter a integridade do acervo, foi criado um manual, onde há regras             
relacionadas à ingestão de alimentos no núcleo, entre outras (RIBEIRO, et all, 2017).             
Para expandir o acervo, foi criado um termo de doação de obras ao núcleo (APÊNDICE               
A), foram enviados e-mails para professores da área de Linguística e Língua Portuguesa             
para que doassem obras de sua autoria para compor o acervo e assim também divulgar               
suas pesquisas e trabalhos. 

Para divulgar as pesquisas discentes realizadas no âmbito da especialização em           
Linguística e Ensino de Língua Portuguesa e do curso de graduação Letras            
Português/Espanhol EaD, foram criados formulários para inserir os trabalhos         

3 Disponível em: www.biblivre.org.br. 

http://www.biblivre.org.br/


acadêmicos na página virtual do NELP (APÊNDICE B). 

Foi criado um manual para que novos bolsistas ou estagiários que atuarem no             
núcleo saibam como utilizar o Biblivre e assim possam manter os padrões já estipulados              
quando da vigência deste projeto (GOULART, 2017). Para avaliar alguns dos aspectos            
levantados no projeto, utilizamos um questionário com questões fechadas e abertas           
sobre a otimização do acesso ao acervo. O questionário foi enviado por e-mail à todos               
os registrados no sistema Biblivre (49 no total). 16% (8 respondentes) dos registrados             
no sistema responderam o questionário, os outros não deram retorno - o questionário             
pode ser visto no APÊNDICE C. 

Pelo número pequeno de respondentes, não podemos inferir dados para mostrar           
se o impacto da mudança de software e da disposição das obras nas estantes foram               
positivas ou negativas. A nível de conhecimento, consideramos colocar os dados           
recolhidos no APÊNDICE D. Ainda que com poucos dados, podemos perceber que 7             
dos 8 respondentes afirmaram conseguir encontrar o material que querem sem           
problemas, isso pode ser pela similaridade em que os livros do NELP estão dispostos              
em relação aos do Sistema de Bibliotecas da FURG. 

Quanto a questão de número 5: 4 respondentes sentem falta de um sistema             
online para otimização dos serviços de rotina do Núcleo, 1 respondente disse sentir falta              
de reserva de obras que não estejam emprestadas, e outros 3 não responderam. No              
primeiro caso, o problema será discutido adiante, já no segundo, é possível que essa              
reserva seja feita, talvez os integrantes do Núcleo devam investir mais no diálogo com              
os usuários do Núcleo, no sentido de explicar as possibilidades de serviços que o              
Núcleo pode ofertar através do software Biblivre. 

Por fim apresentamos um quadro contemplando os objetivos existentes no          
projeto e seu desenvolvimento no fim da bolsa e das explicações sobre a não conclusão               
de alguns deles.  

 

Objetivos Estado atual 
 Concluído Não concluído Em andamento 

1. Substituição do software antigo pelo Biblivre X   
2. Catalogação dos 1.700 volumes do núcleo   X 
3. Aperfeiçoamento na organização das obras   X 
4. Maior facilidade para localização das obras nas estantes   X 
5. Maior controle na retirada e devolução dos exemplares   X 
6. Acesso à pesquisa e renovação das obras online  X  
7. Apresentação na Mostra da Produção Universitária   X 

Quadro 1. Demonstração dos objetivos ao longo do projeto. 

 



Para aperfeiçoar o serviço de empréstimo aos usuários do núcleo, foi feita,            
através da orientadora do projeto, uma solicitação ao Núcleo de Tecnologia da            
Informação – NTI da FURG para que fosse criado, através do software de automação de               
bibliotecas Biblivre, um domínio vinculado à página virtual do NELP , porém esse            4

objetivo acabou por não ser alcançado devido à recusa de servidores do NTI em fazê-lo,               
alegando que a FURG já possuía um sistema de automação de bibliotecas – o ARGO –                5

e portanto não iriam “criar” outro. Para eles, o ARGO já cobria os acervos da FURG,                
porém sabe-se que isso não é verídico, pois o próprio acervo do NELP é um exemplo.                
Sendo assim, o objetivo de número “6” não pôde ser alcançado. 
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ANEXO 1 

Screenshot da página virtual do sumário da CDU na área de Linguística e Línguas. 
Disponível em: 

<http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=67277&lang=pt&pr=Y>. 

  

http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=67277&lang=pt&pr=Y


APÊNDICE A 

 

Termo de doação para obras a serem doadas ao Núcleo. Baseado no termo de doação do 
Sistema de Bibliotecas da FURG. 



APÊNDICE B 

 

Termo de autorização para disponibilização de trabalhos acadêmicos a serem inseridos 
na página virtual do NELP, baseado no termo de autorização do Sistema de Bibliotecas 

da FURG. 

 



APÊNDICE C 

 

Título: O que você acha da nova organização do acervo do NELP? 

Questão 1: Você usa ou já usou o material disponível do NELP? (Pergunta de caráter               
obrigatório). 

Sim               Não 

Questão 2: Você costuma utilizar as obras disponíveis para empréstimo domiciliar ou            
mesmo as de consulta local presentes nos acervos do NELP? (Pergunta de caráter             
obrigatório). 

Sim               Não 

Questão 3: Como você se encontra no novo sistema de catalogação do NELP?             
(Pergunta de caráter obrigatório). 

 Consigo encontrar o material sem problemas. 

 Tenho certa dificuldade para encontrar as obras de que necessito. 

Não consigo encontrá-las sem a ajuda de alguém que entenda do sistema de              
catalogação. 

Questão 4: Gostaria de indicar melhoras para o sistema de catalogação e            
disponibilização dos materiais do Núcleo? (Pergunta de caráter optativo). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Questão 5: O que você sente falta para a otimização dos empréstimos, reservas e outras               
operações realizadas no Núcleo? (Pergunta de caráter optativo). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Questionário utilizado para coleta de dados. 

 

 



APÊNDICE D 

Dados recolhidos com o questionário. 

Questão Número de respondentes Percentagem de respondentes 

Questão 1 8 100% 

Questão 2 8 100% 

Questão 3 8 100% 

Questão 4 1 12% 

Questão 5 5 62% 

 

Questão 1 Respostas 

Sim 8 

Não 0 

 

Questão 2 Respostas 

Sim 8 

Não 0 

 

Questão 3 Respostas 

Conseguem encontrar o material sem 
problemas 

7 

Têm certa dificuldade de encontrar o material 0 

Não conseguem encontrar o material no acervo 
sem a ajuda de alguém 

1 

 

Questão 4 Respostas 

Indicaram melhorias 0 

Não indicaram melhorias 1 

Não responderam 7 



 

Questão 5 Respostas 

Sistema online para realização de renovações, 
reservas, etc. 

4 

Reservas antecipadas de obras que não estejam 
emprestadas 

1 

Não responderam 3 

 


