(Anexo C)

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFBA
(características, competências e atribuições)

As bibliotecas acadêmicas da UFBA serão coordenadas por órgão suplementar
vinculado ao Reitor, designado Diretoria do Sistema de Bibliotecas
Universitárias, estruturada, constituída e com as competências que seguem:
-

Conselho Deliberativo, constituído pelo Vice-Reitor, como membro nato,
representando a Reitoria; pelo Diretor do Sistema; por um representante
da Pró-Reitoria de Orçamento e Planejamento; por um representante do
CONSEPE; um
representante do ICI; por 03 representantes dos
bibliotecários e dos técnicos administrativos, e representantes dos
estudantes, segundo determinação legal. Competências: apreciar, propor e
emitir parecer sobre plano de ação, relatórios, propostas orçamentárias,
recursos financeiros, políticas biblioteconômicas e culturais para suporte
às finalidades da Universidade entre outros assuntos de relevância
acadêmica.

-

Diretoria: será constituída: pelo Diretor, (bibliotecário documentalista),
eleito pelos seus pares e nomeado pelo Reitor, a quem compete planejar,
dirigir e executar as políticas e os recursos orçamentários e humanos do
Sistema de Bibliotecas da UFBA; pela Secretaria Administrativa, pelo
Serviço de Pessoal, Contabilidade e Gerais responsáveis pelos processos
e atividades que assegurem o funcionamento da Diretoria;

-

Assessoria Técnica, incumbida do suporte ao Sistema em matéria de
informática, de planejamento e de gestão dos serviços e produtos
oferecidos pelas Bibliotecas que integram Sistema.

-

Núcleo de Pesquisa e Extensão, constituído de técnicos por indicação do
Diretor do Sistema com a incumbência de prestar serviços técnicos nas
áreas de informação e biblioteconomia, auscultar as demandas da
comunidade interna e externa, propor e implementar atividades de pesquisa
e extensão universitária.

A Diretoria do Sistema , contará com dois Departamentos como suporte
direto às três macro-funções das bibliotecas universitárias: Formação de

Acervos; Controle Bibliográfico; Informação, Documentação e Comunicação.
-

Departamento de Formação e Desenvolvimento de Coleções, que
integrará as funções de coleção bibliográfica e de aquisição por compra,
doação e permuta.

-

Departamento de Tratamento da Informação, que integrará as funções
de registro, catalogação e classificação de documentos para inserção na
Bases de Dados UFBA, bem como o seu controle de qualidade, de
orientação e capacitação às Bibliotecas do Sistema, nos assuntos de sua
competência.

